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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Laskiaissunnuntai ja -tiistai merkitsevät monille 

ennen kaikkea pulkkamäkeä, hernekeittoa ja 

pullaa, joko mantelimassalla tai hillolla.

Tällä kevättalven iloitsemisella ja tuhdisti 

syömisellä on juuret kristillisessä perinteessä. 

Laskiaissunnuntai tarkoittaa paastoon laskeutumista.

Laskiaisen jälkeisestä keskiviikosta alkaa 

paastonaika, joka kestää pääsiäissunnuntaihin 

saakka.

Luterilaisessa kirkossa ei ole paastosääntöjä, 

mutta monet paastoavat vapaaehtoisesti ja omalla 

tyylillään.

Kristillinen paasto tarkoittaa pidättäytymistä 

tietyistä ruuista, etuoikeuksista tai nautinnoista. 

Se voi olla myös pyrkimystä yksinkertaiseen 

elämäntyyliin.

Tutuin meistä useimmille 

on ruoka- tai juomapaasto, 

jota monet harjoittavat myös 

ilman mitään uskonnollisia 

pyrkimyksiä.

Paastosta ja henkisestä 

ponnistelusta on tullut 

jopa trendikästä, kuten 

tämän lehden paastojutussa (sivut 12–13) todetaan. 

Televisiossa julkkikset pyrkivät paremmiksi ihmisiksi 

kieltäytymällä alkoholista, kuka sadaksi päiväksi, 

kuka koko vuodeksi.

Jotkut pitävät nestepäivän joka maanantai, toiset 

luopuvat gluteenipitoisista tuotteista kokonaan.

Terveydelle paastosta ei juuri ole hyötyä, jos 

ei terveille ihmisille haittaakaan. Paaston aikana 

karisseet kilot tulevat yleensä nopeasti takaisin.

Kristillisessä paastossa tärkeintä ei kuitenkaan 

ole oman edun tavoittelu ulkoisen paaston kautta, 

vaan pyrkimys siihen, että katse kääntyy omasta 

hyvinvoinnista lähimmäisen etuun.

Jos vaikka annamme sokeripaastosta koituneet 

säästöt Yhteisvastuukeräykseen, toteutamme 

kristillisen paaston perimmäistä 

ajatusta.

Paastosta tuli
muotijuttu

HELI VÄYRYNEN
heli.vayrynen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Julkkikset 
pyrkivät 
paremmiksi 
ihmisiksi 
kieltäytymällä 
alkoholista.

Ennakkoäänestys
alkoi vilkkaasti
Haukiputaalla

Ovi käy tiuhaan tahtiin 
Haukiputaan kirkko-
herranvirastossa maa-
nantaiaamuna.

Kirkkoherranvaalin ennakko-
äänestys on alkanut yhdeksältä, ja 
kymmenen jälkeen äänestäjiä on 
käynyt jo parikymmentä.

Yksi heistä on Pirkko Perttu-
nen, joka päätti käyttää äänioi-
keutensa heti ensimmäisenä en-
nakkoäänestyspäivänä.

– Minulla oli asiaa kirkkoher-
ranvirastoon, ja tänne tullessani 
huomasin, että äänestys on nyt. 
Päätin sitten äänestää samalla 
reissulla, Perttunen kertoo.

Äänestyspäätös oli helppo, sil-
lä sopiva ehdokas oli löytynyt jo 
aiemmin. Perttunen on äänestä-
nyt kirkkoherranvaalissa kerran 
ennenkin.

– Hienoa, että seurakuntalai-
set saavat itse valita kirkkoherran. 
Siksikin oli mukava käydä äänes-
tämässä, Perttunen jatkaa.

Varsinaista ruuhkaa äänestys-
paikalla ei ollut, vaikka väkeä kä-
vikin.

– Yksi siinä oli ennen minua.

Äänestyksen
alkua odotettiin
Seurakuntasihteeri Hanna Hau-
tala kertoo, että äänestys lähti 
odotetusti liikkeelle.

– Haukiputaalaiset yrittivät 
innokkaasti tulla jo viime vii-
kolla äänestämään. Kyllä äänes-
tyksen alkua on odotettu, Hau-
tala sanoo.

Edellisissä kirkkoherranvaa-
leissa äänestysprosentti oli Hau-
kiputaalla 12,4.

– Vaikka tuntuu, että äänestä-
jiä käy paljon, toki prosentti sai-
si olla isompikin, Hautala jatkaa.

Ennakkoäänestys jatkuu per-
jantaihin. Varsinainen vaalipäivä 
on sunnuntai.

– Pyrimme saamaan tulokset 
valmiiksi heti sunnuntai-iltana.

Näkemys avioliitosta
toi selkeimmät erot
Viime torstaina kirkkoherran-
vaalin ehdokkaita tentattiin vaa-
lipaneelissa Haukiputaan seura-
kuntakeskuksessa. Rantapohja-
lehden päätoimittaja Juha Vir-
ranniemen juontama ”työhaas-
tattelu” lähetettiin suorana Vir-
tuaalikirkossa, ja se on katsotta-
vissa osoitteessa www.virtuaali-
kirkko.fi.

Paneelissa ehdokkailta kysyt-
tiin niin työkulttuurista, seura-
kuntien näkymisestä kylillä, kiin-
teistöjen yhteiskäytöstä, suhtees-
ta hallintoon ja ajatuksista pää-
jumalanpalveluksen kehittämi-
seksi. 

Esiin nousi myös kysymys sa-
maa sukupuolta olevien kirkolli-
sesta vihkimisestä, ja siinä erot 
näkyivät selkeästi. Jukka Kolmo-
sen mukaan avioliitto on miehen 
ja naisen välinen. Erja Järvi oli-
si valmis vihkimään samaa suku-

Vaalipaneelissa kysymyksiä esittivät 
seurakuntalaiset ja työntekijät
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Jokin aika sitten Ylen 
areenassa oli ohjelma, 
jossa Raakel näytteli 
asunnotonta olemalla 24 

tuntia asunnottoman Miskan 
seurassa. He kulkivat koko yön 
Helsingissä paikasta toiseen. 

Miska tiesi neuvoa Raakelia, 
missä on vettä ja vessa, sillä 
Miska oli ollut kodittomana 
neljä kuukautta. Nukkumasi-
jaa oli vaikea löytää. Yhtään 
avonaista roskalaatikkoa ei 
löytynyt; kaikissa oli lukko.

Maailmassa on miljoonia 
lapsia, jotka viettävät aikaan-
sa kadulla, tunneleissa ja 

Maailmassa on 
miljoonia lapsia, jotka 
viettävät aikaansa 
kadulla, tunneleissa ja 
viemäreissä. 

viemäreissä. He kerjäävät ja 
varastavat ruokansa, pelkäävät 
rottia ja raiskaajia ja kuolevat 
kylmään ja nälkään.

Yhteisvastuukeräys ulottuu 
taas kansainväliseen hätään, 
mutta keskittyy nimenomaan 
myös oman maamme diakoni-
aan. Varoja voidaan suunnata 
vaikkapa asunnottomien aut-
tamiseen. 

Ohjelmassa asuntoministeri 
Pia Viitanen tiedosti Miskan 
karmean kohtalon. Hän oli 
sitä mieltä, että Suomessa ei 
saisi olla 7500 asunnotonta. 
Hän vetosi kaikkiin auttamis-

organisaatioihin, varmaan 
kirkkoonkin, vaikkei hän sitä 
maininnut erikseen.

Jeesuksen antama asun-
nottomien auttamismalli on 
yksinkertainen: ”Minä olin 
koditon, ja te otitte minut 
luoksenne.” Martti Luther 

opetti, että kristitty on ”pelas-
tettu palvelemaan”.

 Ohjelman juontaja kiinnitti 
huomiota siihen, että me kaik-
ki puhumme hurskaasti, että 
pitää suunnitella, pitää huoma-
ta ja pitäisi tehdä, mutta kuka 
todella tekee?

Kukaan ohjelmassa olevista 
ei sanonut kyyneleitään pyyh-
kivälle Miskalle: ”Tule meille 
ensi yöksi. Meillä on tilaa yh-
delle kodittomalle.”

PS: Ohjelman jälkeen toi-
mitukseen tulvi – ohi kaikkien 
organisaatioiden – avunantojen 
vyöry. Miska sai asunnon.

Kukaan ei tarjonnut Miskalle yösijaa
Kolumni

Kuinka tavoittaa 
ruuhkavuosia elävät?
Kysymykseen siitä, kuinka tavoit-
taa ne ihmiset, jotka rippi-iän jäl-
keen kaikkoavat seurakunnan 
toiminnasta, voi Jaakko Tuiskun 
mukaan jokainen seurakunta 
löytää oman vastauksensa. Hau-
kiputaan tapauksessa hän aloit-
taisi lapsista ja nuorista.

– Luodaan perheille toimintaa, 
joka heitä aidosti kiinnostaa.

Erja Järven mukaan olisi löy-
dettävä uusia keskustelun ja osal-
listumisen tapoja. 

– Kirkon puhe on joskus niin 
outoa ja ympäripyöreää, ettei sii-

H e l i  Väy r y n e n

"Työhaastattelu” 
lähetettiin suorana 
Virtuaalikirkossa, 
ja se on katsottavissa 
osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi.

Pirkko Perttunen kävi äänestämässä Haukiputaalle uutta kirkkoherraa maanantaiaamuna. – Minulla oli muutenkin asiaa kirkkoherranvirastoon, hän kertoo.

1.

puolta olevat, jos kirkolliskokous 
näin päättää.

Jaakko Tuiskun mukaan voisi 
olla kaksi avioliittokäsitystä: kir-
kollinen avioliitto olisi miehen ja 
naisen välinen, mutta muutoin 
avioliiton voisivat solmia myös 
samaa sukupuolta olevat parit.

tä saa keskustelua aikaiseksi. Mei-
dän on puhuttava nykykielellä ja 
mentävä kirkon työntekijöinäkin 
rohkeasti mukaan keskusteluun. 

Jukka Kolmonen muistutti 
realiteeteista. 

– Ruuhkavuosia elävissä per-
heissä aika ei vain riitä kaikkeen.

ELSI SALOVAARA
HELI VÄYRYNEN

Katso ilmoitus Haukiputaan 
kirkkoherranvaalien äänestysajoista 
ja -paikoista sivulta 15.

ERKKI PIRI
eläkkeellä oleva rovasti

Kirkkoherranvaalien äänestysprosentit 
Oulun ev.lut. seurakunnissa
 

Seurakunta ja vuosi Valittu Äänestys% Äänestäjiä

Oulunsalo 2014 Petri Satomaa 32,4 1750

Oulujoki 2013 Satu Saarinen 18,1 2947

Tuira 2013 Niilo Pesonen 4 1259

Oulujoki 2009 Jouni Riipinen 14,6 2247

Tuomiokirkko 2007 Matti Pikkarainen 10,5 1579

Haukipudas 2004 Jaakko Kaltakari 12,4 1285

Karjasilta 2000 Juhani Lavanko 4,9 1107

Tuomiokirkko 1999 Heikki Karvosenoja 7,3 957

Haukipudas 1996 Risto Haulos 32,7 3000

Tuira  1989 Hannu Ojalehto 6 1572



4 Rauhan Tervehdys  |  Nro 6  |  12.–19.2.2015

Kanttorit opettelivat 
paineiden keventämistä
 Tunteiden tilalle    arvot ohjaamaan 
 käyttäytymistä,    psykologi neuvoi

Muu media

ME KAIKKI YHDESSÄ luomme 
seurakuntiimme hengen. 
Se, mitä me tunnemme sydämessämme, 
tarttuu toisiin ihmisiin.
Jos tuomme seurakuntiemme eri 
tilaisuuksiin ja kokouksiin vihaa ja 
katkeruutta, alakuloa ja epätoivoa, 
saastutamme koko ympäristömme.
Kademieli ja toisen ihmisen kiusaaminen 
ovat arkipäivää myös seurakunnissamme.
Nämä tunteet tarttuvat ihmisistä toiseen. 
On ihan meidän oma valintamme, 
miten vaikutamme ajattelulla omiin 
tunteisiimme ja sitä kautta toisten 
ihmisten tunteisiin.

Kiuruveden ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra 
Antero Petsalo Paimen-Sanomissa 1/2015 

Tuomio 
mahdollisesta 
työpaikka-
kiusaamisesta 
perjantaina

Tuomio oululaisessa seu-
rakunnassa mahdolli-
sesti tapahtuneesta työ-
paikkakiusaamisesta an-

netaan Oulun käräjäoikeudessa 
perjantaina 13. helmikuuta. 

Syytteessä ovat seurakunnan 
entinen kirkkoherra ja lapsityön-
ohjaaja, joiden väitetään syyllis-
tyneet työsyrjintään, työturval-
lisuusrikokseen ja vammantuot-
tamukseen. 

Syyttäjän mukaan rikokset 
tapahtuivat vuosina 2009–2012. 
Uhrina oli syyttäjän mukaan 
seurakunnassa lastenohjaajana 
työskennellyt henkilö.

Syyttäjä vaatii kirkkoherralle 
ja lapsityönohjaajalle sakkoran-
gaistusta. Vastaajat kiistivät oi-
keudessa kaikki syytteet.

Kirkon 
viestintäpalkinto 
Lilli Paasikivelle

Kirkon viestintäpalkinto 
2013–2014 luovutettiin 
viime perjantaina Kan-
sallisoopperan taiteelli-

selle johtajalle, oopperalaulaja 
Lilli Paasikivelle. 7 500 euron 
suuruisen palkinnon luovutti 
arkkipiispa Kari Mäkinen.

Lilli Paasikiven järjestämä 
Suvivirsi-tempaus toi esille kir-
kon ja sen edustaman pitkän 
tradition myönteisellä taval-
la. Koulujen päättäjäispäivänä 
Helsingin Töölöntorilla järjes-
tetty tempaus keräsi lähes 3 000 
ihmistä laulamaan Suvivirttä. 
Vastaavia tilaisuuksia järjestet-
tiin myös muualla maassa.

Kun mieli on täynnä 
kaikesta, käsillä 
oleva hetki vierii ohi 
huomaamatta.

Oulun kaupunginteat-
terin näyttämölle on 
heijastettu piirros 
miehestä ja koirasta 

iltalenkillä. Koira nuuskii jo-
kaista ruohontupsua, mutta 
isäntä koiran vierellä kävelee 
mitään näkemättä.

Hänen mielessään pyöri-
vät kaaosmaisesti päivän epä-
onniset tapahtumat työpaikal-
la. Miksi meninkin avaamaan 
suuni kokouksessa? piirroksen 
mies hokee itselleen.

Tätä kuvaa katsoi viime vii-
kolla yli 400 Ouluun kokoon-
tunutta kanttoria valtakunnal-
lisilla kanttoripäivillä. Psykote-
rapeutti, psykologi Arto Pieti-
käinen puhui osallistujille työ-
elämän paineiden keventämi-
sestä. 

Kirkon koulutuskeskuksen kouluttaja Ulla Tuovinen vetää keskustelua valtakunnallisten kanttoripäivien Joustava mieli -luennolla. 
Psykologi Arto Pietikäinen puhui osallistujille työelämän paineiden keventämisestä.

R i i t t a  H i r vo n e n

Joissakin Rauhan Tervehdyk-
sen levikkialueen seurakun-
nissa järjestetään Yhteis-
vastuun hyväksi virsien tai 

hengellisten laulujen toivekon-
sertteja.

Haukiputaalla hengellisen mu-
siikin toivekonsertteja on järjes-
tetty vuodesta 2000 ja suosio oli 
heti suuri, kertoo kanttori Han-
nu Niemelä.

– Olemme kerran vuodes-
sa populisteja. Esitämme laulu-
ja, joita ihmiset toivovat, Nieme-
lä naurahtaa.

Kiimingissä hengellisten lau-
lujen konsertti on uutuus. Ide-
an äiti on seurakunnan diakoni 
Erja Haho, joka tänä vuonna on 
vastuussa Kiimingin Yhteisvas-
tuukeräyksestä. Hän ei ole saanut 
ideaa Haukiputaalta vaan pohdis-
keli useamman vuoden mahdol-
lista toivekonserttia.

Toivemusiikki soi seurakunnissa 

Haho on musiikki-ihmisiä ja 
haluaa tarjota yhteisvastuuylei-
sölle toivekonserttien kaltaisia 
musiikkitilaisuuksia.

Hahon mukaan Kiimingissä ei 
ole keskitytty virsiin, vaan suu-
relle yleisölle tarjotaan sille ken-
ties tutumpaa aineistoa, hengelli-
siä lauluja. Näin tilaisuuksiin saa-
daan sellaisiakin ihmisiä, jotka 
eivät muuten ole aktiivisesti seu-

rakunnan toiminnassa mukana.
Kiimingin seurakunnan kant-

tori Jarkko Metsänheimo kertoo, 
että seurakunnassa on aiemmin 
pidetty urkukonsertteja, joissa 
seurakuntalaiset ovat toivoneet 
kappaleet. Vastaanotto on ollut 
erinomainen.

Toivekonserteissa seurakunta 
pääsee Metsänheimon mukaan 
lähemmäksi ihmisiä, kun kaikki 
saavat vaikuttaa sisältöön. Kon-
sertista tulee monipuolinen ja 
harvinaisiakin lauluja saatetaan 
kuulla.

PEKKA HELIN

Ainakin Tuomiokirkkoseurakunnassa 
sekä Kiimingin, Haukiputaan ja 
Limingan seurakunnissa pidetään 
tänä keväänä toivekonsertteja. 
Katso tiedot sivuilta 15–23.

Pietikäisen piirroksen mie-
hen tilalle yleisöstä laittoi mo-
ni itsensä: oman mielen karku-
matkat menneeseen ja tulevaan 
ovat tuttuja. 

Olemme kerran 
vuodessa 
populisteja. 
Esitämme lauluja, 
joita ihmiset 
toivovat.

Hannu Niemelä
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Kanttorit opettelivat 
paineiden keventämistä
 Tunteiden tilalle    arvot ohjaamaan 
 käyttäytymistä,    psykologi neuvoi

Ihmisiä

Raakkujien tukena  

Suomi on täynnä opettajien laulutaidottomaksi ju-
listamia ihmisiä. Tiedän kuitenkin kaikkien oppi-
van laulamaan, toteaa Vuoden kanttoriksi valittu 
Espoon ruotsinkielisen seurakunnan kanttori Eeva-

Liisa Malmgren. 
Malmgren palkittiin viime torstaina Oulussa valtakun-

nallisilla kanttoripäivillä. Perusteluissa häntä kiitettiin eri-
tyisesti ”kehittyvien laulajien” parissa tehdystä työssä. 

– Laulaja pitää vain kaivaa ihmisestä esille. Laulu on 
kuitenkin paljastava instrumentti. Itsestänikin yksin laula-
minen on hankalaa, tuntuu kuin olisi alasti ihmisten edes-
sä. Äänestä kuulee kaiken, jos vain osaa kuunnella.

Mutta ei Malmgrenin työ ole pelkkää laulua. Urkujen li-
säksi kanttori osaa soittaa monia instrumentteja. 

– Ensimmäinen soittimeni oli haitari. Vonguin sen isäl-
tä, kun näin sen Elloksen kuvastossa, hän muistelee nau-
raen. 

Piano ostettiin, kun pienen kuorolaisen kykyihin usko-
nut kanttori Kaija Eerola siihen kannusti. 

– Pianoa varten vanhemmat ottivat lainaa pankista. Se 
oli suuri päivä, kun piano sitten saapui.

Poikkihuilun soittoa hän on opiskellut vuosia, ja Sibe-
lius-Akatemiasta valmistuttuaan innokas vanhan musiikin 
harrastaja osti itselleen cembalon. 

Vuoden kanttori sai palkinnoksi muun muassa seinä-
laattaan kiinnitetyn urkupillin. Kotiuduttuaan hän kutsui 
naapurinrouvat skoolaamaan palkinnon kunniaksi. 

– Löysimme urkupillille sopivan paikan seinältä. Hie-
noa on, että se ei ole kiertopalkinto, vaan saan pitää sen it-
selläni. Sitä voi muuten soittaakin, ja se on H-ääni, Malm-
gren huikkaa.

ELSI SALOVAARA

Eeva-Liisa Malmgren opastaa kaikenikäisiä laulun saloihin.

Vesa Mustonen
Paasto on  uskonnollinen asia. 
En ole siihen antautunut. Minus-
ta paasto viittaa ortodoksiseen ja 
katoliseen kirkkoon. Saksan ai-
koinani huomasin selvästi, mil-
loin paasto alkoi ja loppui. 

Ruokapaasto olisi minulle tar-
peen, mutta sen pitäisi kestää vä-
hemmän kuin 40 päivää.

Mitä tiedät paastosta?Gallup

Anita Karppinen
En ole kuullut, että paasto on al-
kamassa. 

Itse en ole koskaan paaston-
nut, mutta tiedän, että muutama 
tuttavani on paastonnut ruuasta. 
Voisin itsekin harkita ruokapaas-
toa, sillä se voisi olla mielenkiin-
toista.

Suvi Toivonen
En ole tietoinen paastosta. 

Paasto sopii kelle sopii. Minul-
la itsellä ei ole siitä omaa koke-
musta, mutta puolisoni on paas-
tonnut. 

En tiedä mistä mieheni paasto-
si, mutta mieleeni jäi ajatus, että 
voisi sitä itsekin kokeilla.

Kysyimme ihmisiltä ensi viikolla alkavasta paastosta.
Kaikki vastaajat yhdistävät paaston ruokaan.

KOONNUT: PEKKA HELIN

Pietikäinen harmitteli piir-
roksen henkilön stressaantunut-
ta oloa kauniilla kävelypolulla.

– Kun mieli on täynnä kaikes-
ta, käsillä oleva hetki vierii ohi 
huomaamatta, hän huomautti.

Ystävällisyys itselle
tärkeää
Arto Pietikäinen halusi harjaan-
nuttaa kanttoreiden kykyä tietoi-
seen läsnäoloon. Harjoituksessa 
paikalla olijat kuuntelivat omaa 
hengitystään silmät suljettuina.

– Kosketus nykyhetkeen on 
yleensä rauhoittava, Pietikäinen 
kannusti kirkkomuusikoita tie-
toisuustaitojen säännölliseen har-
joittamiseen.

Pietikäisen mukaan työelä-
män paineita vähentää taito olla 
itselleen armollinen. Jos palave-
rissa suusta livahtaa sammakko 
tai jännittäminen haittaa esiin-
tymistä, mitä sitten? Kaikki mo-
kaavat joskus.

– Itsensä ruoskimiselle – tun-
teiden ylivallalle – tulee laittaa 
stoppi.

Arvot tunteiden
ylivallan sijalle
Arto Pietikäisen mukaan tuntei-
den sijaan arvojen tulisi ohjata 
elämää ja käyttäytymistä.

ta, jonka rattiin he mielikuvis-
saan asettivat itsensä. Kuljetta-
jalla oli tiedossa päämäärä elä-
mänmatkaksi kutsutulla reitillä, 
mutta matkustajat kuiskivat kul-
jettajalle häiritseviä terveisiään: 
Oletko kuitenkaan varma, mi-
hin olet menossa? Et taida selvi-
täkään tästä.

Vertauskuvalla Pietikäinen ha-
lusi kertoa, että jokaisen ihmisen 
”linja-auton takapenkeillä istuu 
kuiskaajia”. He sanovat elämän 
varrella tavan takaa asioita, jotka 
saavat ratissa olevan epävarmak-
si matkan päämäärästä.

– Olisiko mahdollista, että an-
netaan kuiskuttelijoiden kyllä ol-
la kyydissä, mutta tehdään mat-
ka silti oman suunnitelmamme, 
omien arvojemme mukaisesti?

RIITTA HIRVONEN

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa raOulun seurakunnallisia 
luottamushenkilöitä 
koulutettiin päätök-
senteon ja hallinnon 

saloihin lauantaina 7.2. Kes-
kustan seurakuntatalolla. Asi-
antuntijaksi oli kutsuttu Lapu-
an hiippakunnan lakimiesases-
sori Jussi Lilja.

Koulutukseen osallistui noin 
60 luottamushenkilön lisäksi 
kirkkoherroja ja viranhaltijoita. 
Luottamushenkilöitä kiinnos-
tivat erityisesti henkilöstöön ja 
erilaisiin päätöksentekoelimiin 
ja niiden välisiin suhteisiin liit-
tyvät kysymykset. 

Lilja muistutti, että luottamus-
henkilöiden ja virkamiesten roo-
lit on hyvä pitää selvästi erillään. 
Tämä koskee kaikkia osa-alueita, 

myös henkilöstökysymyksiä. 
Työntekijällä on oikeus yh-

teen esimieheen. Sen sijaan 
vuorovaikutus työntekijöiden 
ja luottamushenkilöiden välil-
lä on tärkeää.

Viranhaltijan ja luottamus-
henkilön välinen tehtävänjako 
on Liljan mukaan viisasta kat-
soa kokonaisuuden näkökul-
masta. Yksittäisen pykälän tut-
kiminen ei välttämättä ratkaise 
vastuunjakoa parhaiten. 

Päivän lopuksi myös yh-
tymäjohtaja Ilpo Kähkönen, 
kiinteistöjohtaja Jaana Valjus 
ja talousjohtaja Arja Ahonen 
käyttivät omat puheenvuoronsa 
ajankohtaisista kysymyksistä.

REBEKKA NAATUS

Koulutus avasi  
päätöksentekoa 

Luennoitsija haastoi kuulijan-
sa pohtimaan, mitkä asiat heidän 
elämässään ovat luovuttamatto-
man tärkeitä. Kun arvot ovat sel-
villä, tunteiden sijaan tekemisen 
motivaatioksi tulee ottaa ne. 

– Mihin sinä haluat käyttää ai-
kasi tällä planeetalla?

– Jos ihminen ei tunnista omia 
arvojaan, elämänsä saattaa kul-
kea läpi muiden ohjailemana.

Pahimmillaan omien arvojen 
tunnistamattomuus voi johtaa 
siihen, että ihminen alkaa vasta 
kuolinvuoteellaan miettiä, mihin 
hän on elämänsä käyttänyt.

Arvojen tunnistaminen on 
merkityksellisen elämän perusta.

Tavoitteena itsensä
näköinen elämä
Tilaisuuden lopuksi kanttorit 
katsoivat valokuvaa linja-autos-

Jos palaverissa suusta 
livahtaa sammakko 
tai jännittäminen 
haittaa esiintymistä, 
mitä sitten? Kaikki 
mokaavat joskus.

Jos ihminen ei tunnista 
omia arvojaan, 
elämänsä saattaa 
kulkea läpi muiden 
ohjailemana.

H
eikki Tu

u
li



6 Rauhan Tervehdys  |  Nro 6  |  12.–19.2.2015

Eri tavalla ajattelevat tutuksi
 Uskontojen vuoropuhelua voi käydä omat arvot säilyttäen 
 ja muiden näkemyksiä kunnioittaen

Keskustelu ja kysymyk-
set synnyttivät suomen- 
ja englanninkielistä pu-
heensorinaa, kun eri us-

kontoja ja vakaumuksia edusta-
vat ihmiset kohtasivat Oulussa 
perjantaina.

YK:n julistaman uskontojen 
ja katsomusten yhteisymmär-
ryksen viikkoon liittyvän tilai-
suuden alussa kuultiin pyydetty-
jä puheenvuoroja. Niiden jälkeen 
osallistujat vaihtoivat vapaas-
ti juttukumppania. Saman pöy-
dän ääreen päätyivät muun mu-
assa hindut Bimala Chapagain ja 
Krishna Acharya sekä mormoni 
Laurance Robinson.

Puheessa vilahtelevat termit 
mutual tolerance ja mutual res-
pect,  molemminpuolinen suvait-
sevaisuus ja kunnioitus.

– Usein luullaan, että eri us-
kontokuntiin kuuluvat ovat nä-
kemyksiltään ja arvoiltaan ko-
vinkin erilaisia. Pohjimmiltaan 
uskonnot ja katsomukset ovat ai-
ka samanlaisia, kolmikko tuumii.

Koetteko, että valtauskontoon 
kuuluvat Suomessa kunnioittavat 
teidän katsomustanne? 

– I think they do, kyllä kunni-
oittavat, sanoo Robinson.

Chapagainilla on tuttavaperhe, 
jonka kutsumana hän on osallis-

ten hyväksymistä, ennen kuin ai-
to yhteistyö voi alkaa. 

Kristitty Helena Hartikka oli 
tyytyväinen illan antiin.

– On tärkeä kuulla, miten 
muut uskovat. Siten muita ei tar-
vitse arvioida luulojen pohjalta, 
vaan heidän näkemyksiään voi 
kunnioittaa saamansa tiedon pe-
rusteella.

Eri katsomuksen edustajien 
kanssa ei Hartikan mielestä kan-
nata keskittyä opillisiin eroihin 

vaan oppien yhtäläisyyksiin. Hy-
vä on myös huomata, että omista 
arvoista ei tarvitse luopua voidak-
seen kunnioittaa muita. 

– Kohtaamani muslimit esi-
merkiksi ovat olleet hämmästyt-
tävän suvaitsevaisia halussaan so-
peutua valtaväestöön. Samalla he 
pitävät kiinni omasta uskostaan. 
Yhtä lailla valtaväestöön kuulu-
villa on oikeus olla juuri sellaisia 
kuin olemme.

Ensi vuoden teemaviikolla vii-

kolla Hartikka toivoisi pääsevän-
sä osallistumaan muiden uskon-
tokuntien jumalanpalveluksiin.

Tämänvuotisen tilaisuuden 
järjestivät Shahnaz Mikkonen ja 
Yrjö Mikkonen Oulun Bahá’i-
yhteisöstä sekä Ilkka Mäkinen ja 
Satu Saarinen Oulu ev.lut. seu-
rakunnista.

MINNA KOLISTAJA

Eri uskonnoista ja katsomuksista haetaan helpommin eroavaisuuksia kuin yhtäläisyyksiä, sanovat Bimala Chapagain ja Krishna Acharya, joiden juttukumppanina oli Laurance Robinson (vasemmalla selin).

tunut kristittyjen uskonnollisiin 
juhliin. 

– Olen käynyt kirkossa joulu-
na ja pääsiäisenä. Vastaavasti it-
se kutsun heitä omiin juhliimme, 
Chapagain sanoo ja näyttää kän-
nykästään kuvia yhdessä vietetys-
tä hindujuhlasta.

Oulun Bahá’i-yhteisöön kuu-
luva Shahnaz Mikkonen perää 
ennakkoluulotonta yhteistyötä eri 
uskontojen ja katsomusten välillä. 

– Kaikissa uskonnoissa ope-
tetaan lähimmäisenrakkautta ja 
toisten palvelemista. Tarvitaan 
kuitenkin myös vilpitöntä tois-

Kaikissa uskonnoissa 
opetetaan 
lähimmäisenrakkautta 
ja toisten palvelemista. 
Tarvitaan kuitenkin 
myös vilpitöntä 
toisten hyväksymistä, 
ennen kuin aito 
yhteistyö voi alkaa. 

Shahnaz Mikkonen

M inna Ko l i s t a ja

Arkinen puhe uskosta on harvinaista

YK:n yleiskokous julisti helmikuun en-
simmäisen viikon uskontojen ja katso-
musten välisen yhteisymmärryksen vii-
koksi vuonna 2010.

Suurelle yleisölle viikko ei vielä ole kovin tut-
tu, mutta tarvetta eri uskontojen ja katsomusten 
väliselle vuoropuhelulle on, uskoo Oulujoen seu-
rakunnan kappalainen Ilkka Mäkinen.

– Eurooppa muuttuu monikulttuurisem-
maksi ja moniuskontoisemmaksi. Olemme jo 
nyt maailmankylässä, jossa voi kohdata millai-
sia ihmisiä tahansa esimerkiksi kotoa netin vä-
lityksellä.

Useimmille suomalaisille uskonto on vaikea 

keskustelunaihe. Tabu, josta on vaikea puhua 
rennosti. 

– Uskonnosta ei usein puhuta vapaasti julki-
sessa tilassa, vaan keskustelu viedään uskonnol-
lisen yhteisön seinien sisälle. Arkista puhetta us-
kosta kuulee harvoin. 

Usko on niitä asioita, joista suomalainen voi 
puhua ainoastaan läheisten kanssa, Mäkinen on 
huomannut. Vieressä nyökkäilee lukiolainen Ee-
meli Hyttinen. 

– Esimerkiksi koulukavereiden kesken uskon-
nosta ei puhuta. Perheen kanssa saatan joskus 
harvoin aiheesta jutella. Aihe vain on jotenkin 
liian henkilökohtainen.
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Rippisalaisuus halutaan
jättää urkinnan ulkopuolelle
Verkkotiedustelun 
mahdollinen laajeneminen 
ei ole yhdentekevä asia 
kirkolle.

Suomen tiedustelulainsää-
däntöä pohtineen työryh-
män tammikuinen ra-
portti kiinnostaa kirkon 

työntekijöitä. Raportin mukaan 
poliisi haluaa lisää valtuuksia 
kansalaisten verkkoliikenteen 
seuraamiseen. 

Kulkeeko kirkon verkois-
sa sellaista tietoa, mistä poliisi 
saattaisi olla kiinnostunut, kir-
kon yhteisen verkkotyön koor-
dinaattori Hannu Majamäki?

– Kirkossa liikutaan koko elä-
män kirjossa. Miksi silloin ei oli-
si mahdollista, että tietoliiken-
neyhteyksissä kulkisi myös vies-
tejä, jotka voisivat kiinnostaa 
poliisia.

– Jos poliisin valtuudet verk-
kotiedusteluun kasvavat, kir-
kon on varmaan hyvä keskustel-
la poliisin kanssa rippisalaisuu-
den murtamattomuudesta. Rip-
piä ei voida murtaa millään val-
tuuksilla, olipa tiedustelulain-
säädäntö tulevaisuudessa mil-
lainen vain. 

– Rippisalaisuuden ehdotto-
muus haastaa kirkon jo nyt suo-
jamaan tietoliikenteessä siten, 
että ihmiset voivat jutella kir-
kon verkossa vapaasti. Tietotur-
vakysymyksiä mietitäänkin kir-
kossa paljon, sillä hakkerit ovat 
taitavia. 

– Kirkossa käytetään paljon 
esimerkiksi sähköpostia vies-
tittämiseen. On hyvä kysymys, 
kannattaako mitään sähköistä 
välinettä käyttää, mikäli vies-
teissä liikkuu tietoa, joka ei mis-
sään tapauksessa saa joutua jul-
kisuuteen. Itse käyttäisin vain 

erittäin tarkasti tietoturvalli-
seksi tietämääni välinettä.

Kuinka paljon tällaisia 
mahdollisesti poliisia kiinnos-
tavia viestejä kirkon verkoissa 
liikkuu? 

– Määrää on mahdotonta sa-
noa. Ei asia ole kirkossa mikään 
akuutti ongelma.

Kuvitellaan, että pappi vies-
tittelee maassa laittomasti ole-
van siirtolaisen kanssa. Onko 
papin tehtävä paljastaa viran-
omaisille tietoja paperittomis-
ta ulkomaalaisista?

– Kirkon työntekijöiden vas-
tuu on ennen muuta olla suo-
jelevassa roolissa niitä ihmi-
siä kohtaan, jotka ovat heikoil-
la yhteiskunnassamme. Kristin-
uskon radikaali ydin on puolus-
taa ihmistä, huolehtia hänen ih-
misoikeuksien toteutumisesta. 

– Tällä kaikella en tarkoi-
ta sitä, etten ymmärtäisi polii-
sin tarvetta huolehtia kansalais-
ten turvallisuudesta pohtimal-
la tietoliikennetiedustelun lain-
säädännön kehittämistä. Kirk-
ko ei asetu tässä asiassa ketään 
vastaan. 

RIITTA HIRVONEN

Kirkon piirissä tapahtuu juuri nyt enemmän kuin vuosikausiin. Kotimaa24.	 -uutispalvelu 
tarjoaa viimeisimmät uutiset, mielipiteet ja keskustelut osoitteessa kotimaa24.	  
– pysyt ajan tasalla.

Kirkon ovi käy.
Kumpaan suuntaan?

Vain

4,90
€/kk

Palvelu käytössäsi 24/7, vain 4,90 €/kk
Kotimaa24 on käytettävissäsi kaikilla päätelaitteilla missä tahansa,
yötä päivää. Pysy ajan tasalla, tilaa palvelu helposti osoitteessa
kotimaa24.	 

Tutustu uudistuneen palveluun!
Myös jatkossa Kotimaa24-uutispalvelun aihepiiri ja käsittelytapa
nojaavat perinteisiin arvoihin ja moderneihin tulkintoihin.
Kunnioitamme jatkossakin arvomaailmaasi.

Muut seurakunnat

Su 15.2. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ke 18.2. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Kuulevan korvan ja näkevän silmän – molemmat 
on Herra luonut. (Sananl. 20:12)
14.2.2015 klo 11 Perhejumalanpalvelus ja 21.2.2015 

klo 11 Raamattutunti ja jumalanpalvelus. Jumalanpalveluksen jälkeen tarjoilua. 
Tervetuloa sanan kuuloon!

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta
http://oulu.adventist.fi 

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 13.2. klo 19.30 Valo-ilta. La 14.2. klo 18  
Toppilan Majakka-ilta. Paakakatu 3. Su 15.2.  
klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, Miika Savola, 
Anja Nousiainen, Jukka ja Raili Harjula, Pauli Uusi-
kylä & co. Seimi ja lastenkokoukset. Su 15.2. 
klo 17 International Service, Uusikatu 78 (in 

Russia  and English). Su 15.2. klo 18 Israel-rukousilta. Ma 16.2. klo 18  
Sykarin kaivolla-ilta naisille. Ti 17.2. klo 18 Toppilan Majakan rukousilta, 
Paakakatu 3. Ke 18.2. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Pasi Markkanen,  
Arto Rukajärvi, Timo Herronen. To 19.2. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja 
to klo 11. TERVETULOA!  www.uskotv.fi 

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

La 14.2. klo 11-14 ystävänpäivän perhetapahtuma. Lelujen ja 
talvivarusteiden vaihtoa. Touhua lapsille ja koko perheelle, 
uuniperunanyyttärit (perunat ”talon” puolesta, täytteet nyyttäri-

periaatteella, täytteitä voi tuoda klo 10.30 alkaen), yhdessä oleilua...
Su 15.2. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu.
Ma 16.2. klo 13 Maanantaikerho.
Ti 17.2. klo 10 hartaus, klo 10-13 Taukopaikka-kahvila. Avoimet ovet, lepo-
paikka arjen keskellä. Pikkupurtavaa ja mielenkiintoisia ihmisiä. Tervetuloa kaikki!

To 12.2. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, ilta toteutetaan pienryhmämuo-
toisesti. Pe 13.2. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 15.2. klo 11 Aamukirkko, 
pyhäkoulu, Saints’ Club, Pekka Ainesmaa, useita todistajia, aihe: Miten 
vaalin suhdettani Jumalaan, musiikki: Puolinuotti. Ti 17.2. klo 10 Äitimiitti & 
taaperotapaaminen. Klo 18 Alfa-kurssi alkaa, ilmoittaudu alfaoulu@gmail.com.
Ke 18.2. klo 18 Varkki-ilta (11-14-vuotiaille). To 19.2. klo 19 Lähde-ilta, 
Tommy Welchel, tosikertomuksia Azusa-kadun herätyksestä. Tervetuloa!

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Jos poliisin 
valtuudet 
verkkotiedusteluun 
kasvavat, kirkon 
on varmaan 
hyvä keskustella 
poliisin kanssa 
rippisalaisuuden 
murtamatto-
muudesta. 
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Ei tarvitse olla 
ohjelmatoimisto tai 
sosiaalityöntekijä. 
On vain oma itsensä. 

Tukiperheitä tarvitaan
Puurit eivät ole katuneet mukaan lähtemistä

Essi Puuri, 15, on perheen-
sä ainoa lapsi. Viisi vuot-
ta sitten hänen elämässään 
tapahtui suuri muutos, kun 

perhe päätti alkaa Pelastakaa lap-
set ry:n tukiperheeksi. Sen jäl-
keen Essi on saanut säännöllisin 
välein seurakseen 9- ja 11-vuoti-
aat lapset. 

– He ovat minulle kuin pikku-
sisaruksia, Essi iloitsee.

”Isosiskon” kanssa pelataan, 
katsotaan televisiota, luistellaan 
ja pyöräillään. Essin kanssa on 
myös kiva jutella, ja hänelle voi 
avautua. Essi kuuntelee ja neu-
voo, kuten isosisko ainakin.

Lapset viettävät tukiperheessä 
yhden viikonlopun kuukaudessa. 
Lisäksi kesäisin he ovat perheessä 
yhden lomaviikon. 

Puurien kokemukset tukiper-
hetoiminnasta ovat hyvät. 

– Lapset ovat antaneet meille 
valtavasti. Heistä on tullut hyvin 
läheisiä. Kertaakaan ei ole tullut 
edes mieleen, että miksi aloimme 
tähän, perheen äiti Teija Puuri 
toteaa. 

Sadat odottavat
tukiperhettä
Tällä hetkellä sadat lapset odotta-
vat tukiperhettä. Pelastakaa lap-
set ry:n tukiperheeksi voi ryhtyä 
ottamalla yhteyttä yhdistykseen.  

Lapset tarvitsevat tukiperhei-
tä eri syistä. 

– Aina taustalla ei ole sen ih-
meellisempää tragediaa. Voi ol-
la, että esimerkiksi yksinhuolta-
jaäiti tai -isä on uupunut ja tar-
vitsee hengähdystaukoa, Puurit 
kertovat. 

Tukiperhevanhemmat käy-
vät tukiperhevalmennuksen, jo-
ko ryhmässä tai perhekohtaises-
ti. Myös lisäkoulutusta, vertaista-
paamisia ja erilaisia tapahtumia 
on tarjolla.

Tommi Puuri ja lapset ovat 
osallistuneet Kids-rockkonsert-
tiin. Helmikuussa koko perhe 
lähtee lasten kanssa SuperPark-
Ouluun, jossa järjestetään yksi-
tyistilaisuus tukiperheille.

Lasten ensimmäinen vierai-
lu tukiperheessä tapahtuu van-
hemman tai vanhempien ja so-
siaalityöntekijän kanssa. Jos ke-
miat kohtaavat, toiminta käyn-
nistyy. Puurit korostavat, että on 
tärkeää kunnioittaa lapsen omaa 
perhettä.

Tukiperheen tulee sitoutua 
toimintaan vuodeksi kerrallaan, 
mutta usein tukisuhteesta tulee 
pitkä, jopa elinikäinen.

Tavallinen perhe voi
toimia tukiperheenä
Tukiperheinä toimivat tavalliset 
perheet. 

Keskeistä on, että perheen 
omat asiat ovat kunnossa, jotta 
voimavaroja olla tukena toiselle 
riittää. 

– Ei tarvitse olla ohjelmatoi-
misto tai sosiaalityöntekijä. On 
vain oma itsensä. Arkiset puuhat 

ja yhdessä tekeminen ovat lapsis-
ta yleensä mukavinta, Puurit sa-
novat.

Teija Puuri työskentelee kolmi-
vuorotyössä hoitoalan palveluko-
dissa ja isä on metallialan asenta-
ja. Essi on hakenut ammattiopis-
toon media-assistentin koulutuk-
seen. 

Vierailuaikataulut sovitaan 
työvuorojen ja perheiden aika-
taulujen mukaan. 

– Tommi on viikonloput koto-
na, ja minäkin pyrin lasten tul-
lessa järjestämään vapaata mah-
dollisuuksien mukaan, Teija Puu-
ri kertoo.

Vuosittain vanhemmat ja tu-
kiperhe käyvät yhdessä sosiaali-
työntekijän kanssa läpi lasten ti-
lanteen ja asettavat tavoitteet tu-
levalle vuodelle siitä, missä asiois-
sa tukiperhe voi parhaiten tukea 
kunkin lapsen kehitystä.

Essi Puuri auttaa vanhempiaan Teija ja Tommi Puuria pöydän kattamisessa. Perheen ruokapöytään tulee kaksi lasta lisää yhtenä viikonloppuna kuussa.

Lapset käyvät kerran pari kuussa
•  Tukiperhetoiminta on lapsiperheille avointa ehkäisevää  

lastensuojelua, mutta se voi myös olla lastensuojelun   

avohuollon tukimuoto lastensuojelun asiakkaille. 

• Tukiperheessä käyvät lapset asuvat omassa kodissaan ja viettävät 

tukiperheessä yhdestä kahteen viikonloppua kuukaudessa. 

• Tukiperheellä voi olla omia lapsia, mutta myös lapseton tai  

mummolan kaltainen perhe tai yksin asuva henkilö soveltuu. 

• Tukiperheille maksetaan lapsen hoidosta kulukorvausta. 

• Tukiperheen elämäntilanteen tulee olla vakaa ja perheenjäsenten 

keskinäiset suhteet kunnossa. 

• Tukiperhe sitoutuu lapsen ja hänen perheensä tukemiseen  

vähintään vuodeksi kerrallaan.

• Pelastakaa Lapset ry:n Pohjois-Suomen aluetoimiston   

toiminnassa on 170 vapaaehtoista tukiperhettä ja perheissä  

käy 270 tukiperhelasta.

J aa na Sk y t t ä

Puurit asuvat 1940-luvulla ra-
kennetussa, täysremontoidus-
sa rintamamiestalossa. Pihamaa 
tarjoaa ihanteelliset olosuhteet 
puuhailuun. 

Viime kesänä leikkimökki 
muunnettiin lueskelutuvaksi, jo-
ka sai lasten suuren suosion.  

– Teimme lomaviikolla listan 
siitä, mitä lapset haluaisivat mie-
luiten tehdä. Aina kun toive oli 
toteutettu, merkittiin listaan sy-
dän.

Kun sisarukset tulevat, silloin 
halataan ja nauretaan. Tunteita 
on lupa näyttää: saa olla iloinen 
ja välillä vähän kiukkuinenkin. 
Eikä Essikään aina jaksa. Silloin 
hän suuntaa kavereiden luo. Puu-
rin talossa eletään siis ihan nor-
mielämää.

JAANA SKYTTÄ

Pilkahdus 
tarkastelee
nykypäivän Jobia
Lukuisten koettelemusten vai-
vaamaa Jobia pidetään van-
hurskaan ihmisen perikuvana 
ja esimerkkinä uskoville. Us-
konnon ja elokuvan suhdetta 
käsittelevä Pilkahdus-tapahtu-
ma tarkastelee tänä vuonna Jo-
bin hahmoa nykypäivässä Co-
en-veljesten elokuvan A Serious 
Man kautta. 

Pilkahdus järjestetään elo-
kuvateatteri Studiossa lauan-
taina 14. helmikuuta kello 13 
alkaen. Studio sijaitsee Kult-
tuuritalo Valveen (Hallitus-
katu 7) toisessa kerroksessa. 
Elokuvaa ennen teemaan joh-
dattelee teologian tohtori Mat-
ti Myllykoski, jonka väitös-
kirjan kansantajuistettu ver-
sio Jeesuksen viimeiset päivät 
herätti runsaasti keskustelua 
1990-luvulla.

Seitsemättä kertaa järjes-
tettävään Pilkahdus-tapahtu-
maan on vapaa pääsy. Sen jär-
jestävät Oulun ortodoksisen 
hiippakunnan säätiö, Tuiran 
seurakunta ja Oulun Elokuva-
keskus ry.

Ekopaasto
käynnistyy
neljättä kertaa
Ekopaasto käynnistyy jo nel-
jännen kerran tuhkakeskiviik-
kona. Kampanja-aika on kris-
tillisen paastoperinteen mu-
kaan seitsemän viikkoa.

Suomalaisia haastetaan mu-
kaan tunnistamaan vähintään 
yksi ympäristölle haitallinen 
tapa ja muuttamaan se. Tarkoi-
tus on, että uusi toimintatapa 
juurtuu tottumukseksi.

Kampanjaa käydään sosi-
aalisessa mediassa, Faceboo-
kissa ja Twitterissä. Kampan-
jaan osallistutaan sitoutumal-
la omaan paastopäätökseen ja 
tykkäämällä Facebookin kam-
panjasivusta.

Arkkipiispa
puolusti
sananvapautta
Piispainkokouksen avauspu-
heessa arkkipiispa Kari Mä-
kinen puolusti sananvapautta, 
joka liittyy hänen mukaansa 
oleellisesti ihmisarvoon.

– Ilman sananvapautta ol-
laan suljetussa ja tukahdutta-
vassa maailmassa.

Arkkipiispa arvioi, että sa-
nanvapauden toteutumiseen 
julkisuudessa liittyy kuiten-
kin kompastuskiviä. Hänen 
mukaansa julkisuus on myös 
kenttä, jolla käydään taistelua 
markkinaosuuksista.

– Kysymys on vallasta, joka 
on kietoutunut sananvapau-
teen. Joka luo kuvan siitä, mi-
kä maailmassa on merkityksel-
listä ja mikä ei, käyttää valtaa.
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Samalla pallolla

Keskiluokkaiset, seura-
kunnissa aktiiviset nai-
set joutuvat yhä enem-
män päättämään, elä-

vätkö sinkkuina vai menevät-
kö naimisiin henkilön kanssa, 
joka ei jaa heidän uskoaan. 

Tällaiseen tulokseen päädyt-
tiin Isossa-Britanniassa yli 7 200 
aikuiselle tehdyn kyselyn perus-
teella. Kysely on ensimmäinen, 
jossa on tutkittu siviilisäädyn ja 
kirkossa käynnin suhdetta.

Tutkimuksen mukaan ju-
malanpalveluksiin osallistu-
via keskiluokkaisia sinkku-
naisia on yli puoli miljoonaa 
enemmän kuin keskiluokkai-
sia sinkkumiehiä. 

– Tilanne on ollut tiedos-
sa jo kauan, mutta tämä kyse-
ly vahvistaa asian, sanoo Da-
vid Pullinger, toinen kirkos-
sa käyviä yksineläjiä tukevan 
singlechristians.co.uk-sivus-
ton perustajista. 

47 prosenttia Ison-Britanni-
an aikuisväestöstä on naimisis-
sa, mutta aktiivisista kirkossa 
kävijöistä heitä on yli 60 pro-
senttia. Kirkoissa toiminta on-
kin suunnattu 30–44-vuotiail-
le aviopareille, joilla on lapsia, 
mutta muita ryhmiä ne eivät 
tavoita.

Professori Linda Woodhead 
Lancasterin yliopistosta tote-
aakin, että tutkimus osoittaa, 

kuinka kirkot eivät tavoita eri-
tyisesti sinkkumiehiä. 

Netissä toimivan deittisi-
vuston Christian Connectio-
nin perustajan Jackie Eltonin 
mukaan kirkot jättävät huo-
miotta yksinelävät ihmiset, 
vaikka heidän määränsä yh-
teiskunnassa kasvaa.

– Kirkon johtajien on aika 
herätä ja vastata tilanteeseen, 
Elton toteaa.

ELSI SALOVAARA

Ruth Gledhill: The choice for 
many Christian women: singleness 
or marry a non-Christian 
(Christianity Today, 5.2.2015)

Palstalla julkaistaan uskontoaiheisia uutisia sekä lähetystyöntekijöiden kuulumisia eri puolilta maailmaa.

Kirkot unohtivat sinkut

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

Kahden teemakahvilan päivä
Limingan seurakuntatalo 
muuttuu sunnuntaina 
pop up -kahvilaksi.

Tulevana sunnuntaina 15. 
helmikuuta koko maas-
sa vietetään ravintolapäi-
vää, jolloin ihan tavalli-

set ihmiset voivat laittaa ravinto-
lan pystyyn vaikka omaan keit-
tiöönsä. Limingan seurakunnan 
tosi-isot perustavat päiväksi kah-
vilan seurakuntatalolle. Heillä on 
jo kokemusta asiasta, sillä viime 
toukokuussa pidetyssä ravintola-
päivässä he palvelivat 129:aa asi-
akasta. 

– Nuoret pitivät kahvilan pyö-
rittämisestä ja halusivat ehdotto-
masti järjestää kahvilan uudes-
taan, kertoo nuorisotyöntekijä 
Kirsi Junnonaho.

Nuoret pitävät päivän aikana 
kaksi eri kahvilaa eri teemoilla. 
Niissä huomioidaan sekä laskiais-
aika että edellispäivänä ollut ys-
tävänpäivä. Sunnuntai alkaa per-
heille suunnatulla Laskiaiskafélla 
kello 11.30–14.30. 

– Kahvilassa on lapsillekin so-
pivaa tarjottavaa, muun muassa 
viime vuonna suosituksi osoit-
tautuneita pöllöleivoksia. 

Mäenlaskua, makkaraa ja 
rapsutettavia koiria
Lapset eivät tunnetusti viih-
dy aloillaan, joten kahvilassa on 
mahdollisuus pelata onnenpyö-
rää, ottaa kasvomaalauksia ja 
osallistua piirustuskilpailuun. 

Touhu ei keskity vain sisäl-
le, sillä pihalla olevat lumika-
sat hyödynnetään mäenlaskus-
sa. Lainapulkkia ja liukureitakin 
löytyy, jos oma ei satu mukaan. 

– Pojat halusivat myös paistaa 
makkaraa, joten sitäkin on tarjol-
la, Junnonaho jatkaa.

Jos ei uskalla mäkeen, niin ul-
kona aikuiset ja lapset voivat rap-
sutella myös taatusti ystävällisiä 
kaverikoiria, jotka ovat tottuneet 
lapsiin. 

– Eräs entinen isosemme har-

rastaa kaverikoiratoimintaa, ja 
hän on luvannut tulla paikalle ja 
houkutella muitakin kaverikoiri-
en omistajia mukaan.

Jättileivoksia voi syödä
kavereiden kanssa
Iltapäivällä kello 15–18 kahvila 
muuttuu Kafé Kaveriksi. Tunnel-
maa luodaan liinoilla, kynttilöillä 
ja koristeluilla. Kafé Kaverissa on 
myös elävää musiikkia ja yhdessä 
syötäviä jättileivoksia. 

– Se on oikeastaan pieni kak-
ku, jonka syömiseen saa niin 
monta lusikkaa kuin kaveripo-
rukka tarvitsee, Kirsi Junnonaho 
lupaa. 

Tosi-isot keräävät kahvilalla 
rahaa pääsiäisenä tehtävään Ir-
lannin-matkaan. 

ELSI SALOVAARA

K i r s i  J u nn o na h o

Toukokuussa Meri Pietilä ja Jenni Koistinen (takana) laittoivat myyntitiskiä 
valmiiksi. Sunnuntaina he ja muut tosi-isot pitävät kahvilaa seurakuntatalossa.

Siikalatvan seurakuntapastorin virka
 
Siikalatvan seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin 
virka.  

Virkaan valittavalta toivotaan hyvää motivaatiota 
perusseurakuntatyöhön (jumalanpalveluksiin ja 
toimituksiin) ja halua tehdä seurakunnallista kasvatustyötä. 
Viranhoito edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Virka 
edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista 
taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. 
Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan 
määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus 
(T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. 

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun 
hiippakunnan tuomiokapituliin 5.3.2015 mennessä 
sähköpostitse oulu.tuomiokapituli@evl.fi, osoitteeseen PL 
85, 90101 Oulu, käyntiosoitteeseen Ojakatu 1, tai faksina (08) 
5358 533.

Lisätiedot: kirkkoherra Merja Jyrkkä, p. 040 5181 181, 
notaari Outi Äärelä, p. 044 7555 512.  Sähköpostiosoitteet 
muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.  

Paikkoja avoinna

Hautauspalveluja

Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

www.apostolinenusko.fi
Tule kuuntelemaan  Azusa -herätyksen vaiheista, 

joka on kahta vuosisataa ällistyttävällä tavalla vavisuttanut 
herätysliikkeitä. Kertojana itse kirjojen kirjoittaja 
suoraan Amerikan Yhdysvalloista Tommy Welchel.

To 19.2. klo 19 Oulun Vapaaseurakunta, Kirkkokatu 34
La 21.2. klo 18 Oulun Kotiseurakunta, Tullimyllynkatu 18
Su 22.2. klo 16 Oulun Lähetysseurakunta, Uusikatu 35
Ma 23.2. klo 18 Kempeleen Vapaaseurakunta, Kempeleen nuorisotalo, 
Kirkkotie 19
Ke 25.2. klo 18 Haukiputaan Helluntaiseurakunta, Pöllönperäntie 2, Kello

L.A. Azusa-katu 1906

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

V A R A I N H A N K I N T A
OULUN RAUHANYHDISTYS,
PROFESSORINTIE 7

TERVETULOA!

YSTÄVÄNPÄIVÄMYYJÄISET
OULUN RAUHANYHDISTYKSELLÄ LA 14.2.  KLO13-14:30

• Lounastarjoilu alkaen klo 12, mm. broileripaistosta
• Litramyynnistä hernekeittoa ja lohikeittoa
• Konditoriapödästä ystävänpäiväherkkuja
• Myyntipöydistä leivoksia sekä käsitöitä
• Lapsille puuhapisteitä, arvontaa ja narutusta

Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan yllätyskori!

Viime toukokuussa 
pidetyssä 
ravintolapäivässä 
Tosi-isot palvelivat 
129:aa asiakasta.
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T im o V ik ma n

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Ohjelmatiedot ja jutut kuultavissa myös verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Palautteet ohjelmista: radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122,  90101 OULU

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 15.2. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.  
Tallenne Haukiputaan kirk-
koherranvaalin vaalipanee-
lista löytyy Virtuaalikirkon vi-
deoarkistosta. Lue juttu s. 2–3.
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 15.2. klo 10 jumalanpalvelus 
Kuusankosken kirkosta. Virret: 
300:1-3, 298:2,4,6,8 (vuorovir-
tenä) ja  301:4-6.  
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.
nasta.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 11.05.

jä Anu Kontio kertoo kirkon 
Suurella sydämellä -vapaaeh-
toispalvelusta.
Ke 18.2. klo 16.40 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelman vieraana 
on Haukiputaan kirkkoherran-
vaalin voittaja.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 15.2. klo 8.45. Laskiaissun-
nuntain Radiopyhäkoulun pi-
tää lapsi- ja perhetyön sihtee-
ri Mari Jääskeläinen Karjasil-
lan seurakunnasta.
Klo 10 Jumalanpalvelus Kem-
peleen kirkosta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 15.2. klo 8.45. Laskiaissun-
nuntain Radiopyhäkoulun pi-
tää lapsi- ja perhetyön sihtee-
ri Mari Jääskeläinen Karjasil-
lan seurakunnasta.
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys klo 9.55–12.
Klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. Virret; 54, 301:1-3, 
430, 476, 225 ja 55:1,2,6. Syn-
nintunnus on virsikirjan teks-
ti 706.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa diakoniatyönteki-

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Yhdistykset

Laskiaissunnuntain nimi tar-
koittaa paastoon laskeutu-
mista.

Kirkkovuodessa alkaa 
erityinen aika. Lähdemme kul-
kemaan Jeesuksen seurassa kohti 
hänen kärsimystietään ja ristin-
kuolemaansa.

Jeesuksen sanat ”Ei Ihmisen 
Poikakaan tullut palveltavaksi, 
vaan palvelemaan ja antamaan 
henkensä lunnaiksi kaikkien 
edestä” käyvät toteen.

Ne ovat meille kutsu tarkas-
tella omaa elämäntapaamme ja 
suhtautumistamme toisiin ih-
misiin. Ne ovat kutsu yksinker-
taisuuteen, oleellisen äärelle. Ne 
ovat kutsu seurata Jeesusta ja an-

Mikä ihmeen laskiaissunnuntai?

taa hänen käyttöönsä kaikki, mi-
tä meillä on.

Tänä vuonna laskiaissunnun-
taita vietetään 15.2.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  A a r n e O r m io

400 kanttoria lauloi Rotuaarilla
Valtakunnallisten kanttoripäivien osanottajat kajauttivat 

”Soi kunniaksi Luojan” Oulun Rotuaarilla 5. helmikuuta.

Rakkaamme

Erkki Oskari Antero
TIENSUU
s. 13.7.1931 Kolari
k. 14.1.2015 Oulu

Kiitoksella muistaen: 

Helli
Juha ja Irma
Marianna ja Pihla
Leena ja Juho
Maria, Miika ja Matilda
Andrea, Alva ja Aaron
Osmo ja Kaisa perheineen
Marjatta perheineen
Gunnar ja Disa perheineen
Gunnel perheineen
Göran ja Gun-Britt perheineen
Sigurd ja Tuula perheineen
Gunnel Hjortborg perheineen
Per ja Tuula Niva
Björn Niva perheineen

Suo herra toivon kynttilöiden loistaa
tyyneksi, lämpimäksi liekki luo
valaiset pimeän, voit pelot poistaa
jää keskellemme, kristus, rauha tuo! Virsi 600.

Siunaus toimitettu. Lämmin kiitos Erkkiä muistaneille ja Oulun Kau-
punginsairaalan henkilökunnalle lempeästä ja kärsivällisestä hoidosta.

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Limingan seurakuntatalo
pe 13.2 klo 18.30
Siirtolantie 28 Oulu
la 14.2 klo 12.00 ja 18.00
su 15.2 klo 12.00 ja 17.00
Tervetuloa!

Herännäis-/Siionin virsiseurat: to 12.2. klo 18.00 seurat ja vuosikokous 
Raahen seurakuntakodin pienessä salissa, to 12.2. klo 18.30 seurat ja 
vuosikokous Maija-Liisa Yliklaavulla, Laakkolantie 51, Pulkkila, su 15.2. 
klo 16.00 seurakuntakodin pienessä salissa, Rovaniemi, pe 20.2. klo 18.00 
Keijo Piiraisella, Jukolantie 26 as 2, Pudasjärvi
Siionin virsien Juhlasunnuntai “Yhteistä matkaa” su 15.2. Kannuksessa: 
klo 10.00 messu kirkossa, ruokailu seurakuntatalolla, klo 13.00 Kansan-
veisuut seurakuntatalon Laurentius-salissa (Jaakko Löytty), kahvi seurakunta-
talolla, klo 15.00 Juhlakonsertti kirkossa
Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Oulun Rauhan Sanan Talvipäivät
Pyhän Tuomaan kirkossa 
14. – 15.2.2015
Lauantai 14.2.
klo 12.00 Aloitusseurat
Esko Leinonen, Göran Esberg
klo 14.30 Seurat
Ville Väkeväinen, Hannu Tuohimaa
klo 17.00 Seurat
Göran Esberg
klo 18.00 Matkalauluilta
klo 20.00 Nuortenilta  
Toukomettisessä (Koulukatu 10)
Ville Väkeväinen
Sunnuntai 15.2.
klo 12.00 Messu
liturgia Petteri Tuulos
saarna Ville Väkeväinen
klo 14.00 Pyhäkoulu
klo 14.30 Seurat
Hannu Tuohimaa, Göran Esberg,
Heino Kouva
Tervetuloa!

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Kohtaamispaikka-ilta tänään klo 18.
Bible Power -kerho pe 13.2. klo 18. 
12-14 v tytöille. 
Seurat su 15.2. klo 14. Heli Heikkilä, 
Esko Parkkonen.
3K-ilta ma 16.2. klo 18.30. Rukousilta.
Su 22.2.2015. Välittömästi seurojen 
jälkeen n. klo 15.30 Oulun seudun 
Uusheräyksen sääntömääräinen vuosi-
kokous. Kaikki jäsenet tervetuloa!
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Kuolleet

To 12.2. klo 18:30 Nuortenaikuistenilta.
La-Su 14.-15.2. Talvipäivät Pyhän Tuo-
maan kirkossa. Kts. erillinen ilmoitus.

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi
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1. Kor. 13 (1. vuosikerta)
Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien 
kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin 
vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. 
Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka 
tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon 
ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että 
voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi 
rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken 
omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin 
polttaa itseni tulessa mutta minulta puuttuisi 
rakkaus, en sillä mitään voittaisi.
    Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. 
Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei 
käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, 
ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, 
ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden 
voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, 
kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.
    Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta 
profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen 
lakkaa, tieto käy turhaksi. Tietämisemme 
on näet vajavaista ja profetoimisemme on 
vajavaista, mutta kun täydellinen tulee, 
vajavainen katoaa.
    Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, 
minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. 
Nyt, kun olen mies, olen jättänyt sen mikä 
kuuluu lapsuuteen. Nyt katselemme vielä kuin 
kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin 
näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on 
vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, 
niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee.
    Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. 
Mutta suurin niistä on rakkaus.

1. Tim. 2: 4-6
Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat 
ja tulisivat tuntemaan totuuden.
      Jumala on yksi,
      ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä,
      ihminen Kristus Jeesus.
      Hän antoi itsensä lunnaiksi kaikkien puolesta,
      todistukseksi Jumalan tarkoituksesta,
      kun oikea aika oli tullut.

Rakkauden lähde
Äiti Teresa totesi aikanaan, että suurin puute maailmassa on rakkauden puute. Rak-

kaudesta puhutaan paljon. Sanana se on tuttu ja paljon käytetty. Puhumme rakkau-

desta, mutta onko meillä sitä? Sana ei näy tekoina eikä sen voima tule näkyviin elä-

mässä. On helpompaa ja yksinkertaisempaa puhua rakkaudesta kuin osoittaa sitä arki-

päivässä. Rakkautta kun tulisi riittää kaikille ihmisille.

Tuttu rakkauden kaksoiskäsky opettaa: ”Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäis-

täsi niin kuin itseäsi.” Kun käsittelimme tätä käskyä kerran rippikoulun pienryhmässä, 

yksi pojista viittasi. Hänen kysymyksensä kuului: ”Rakastatko Veeraa?” Veera oli yksi 

ryhmäläisistä. Tuo kysymys pysähdytti. Kysyjän tarkoituksena oli selvittää, ovatko 

sanat totta. Hän oli liian usein joutunut kokemaan, että sanat ja teot olivat ristirii-

dassa keskenään.

Kysymys jäi mieleeni muistutuksena siitä, ettei kannata puhua asioista, jotka eivät 

ole totta omassa elämässä. Tai johon ei ole halua tai pyrkimystä. On pyrittävä olemaan 

sanojensa takana. Se on parasta todistusta asian aitoudesta ja tärkeydestä.

Ihmisten keskuudessa rakkaus jää aina vajaaksi. Emme kykene täyttämään se vaati-

musta. Sen edessä on nöyrästi tunnustettava, ettei minusta ole sen täydelliseksi toteut-

tajaksi. Jumalan rakkaus on varmaa. Jumalan mieli ei vaihtele, kuten ihmisen mieli 

ailahtelee. 

Jaakko Haavio on kuvannut rakkauden vaikeutta runossaan: ”On vaikeata rakastaa, 

vaan oppivani soisin. Suo, että mielen itsekkään, pois panna, Jeesus, voisin. Oi Herra, 

tätä rukoilen: Mä muuttuako voisin? On vaikeata rakastaa, vaan oppivani soisin.”   

Siinä riittää meille opeteltavaa koko elämän ajaksi.

AINO PIESKÄ
kappalainen 

Limingan seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai  15.2.2015
Psalmi: Ps. 31: 2-6
1. lukukappale: Hes. 18:30-32
2. lukukappale: 1. Kor. 13 (1. vuosikerta) tai 1. Tim. 2:4-6
Evankeliumi: Mark. 10:32-45
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Mikä ihmeen laskiaissunnuntai?
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Kristillinen paasto tähtää 
viinalakkoa syvemmälle 
 Suositut televisio-ohjelmat tutustuttavat 
 suomalaiset kilvoittelun vaikeuteen  

Televisio on tehnyt kilvoittelusta 
koukuttavan. Suosituissa ohjelmis-
sa julkkikset yrittävät selvitä ilman 
alkoholia; kuka sata päivää, kuka 

läpi vuoden. 
Myös kirkon johdossa on huomattu 

henkisen ponnistelun trendikkyys. Kuo-
pion piispa Jari Jolkkonen on jo kysynyt 
ääneen, onko ohjelmiin kuuluva maalli-
nen askeesi – pidättäytyminen aineellisis-
ta nautinnoista – seurausta siitä, että kirk-
ko on ollut liian hiljaa omasta kristillisestä 
askeesistaan, paastosta.

Kouluttaja, pastori Juhani Holma Kir-
kon koulutuskeskuksesta myöntää, että 
kirkolla on aihetta itsekritiikkiin paaston 
suhteen. Kristillisen askeesin antia ei ole 
osattu kertoa riittävän kiinnostavasti. 

– Tv-ohjelmien suosiota voi tulkita 
niin, että ihmisillä on yleisinhimillinen 
tarve jarruttaa elämänmenoaan. Kukaan 
ei voi mennä aina samalla tahdilla eteen-
päin. Välillä on sapatin vuoro, tauon paik-
ka, Holma pohtii.

Kristillinen paasto poikkeaa
televisio-ohjelmista
Juhani Holma näkee televisio-ohjelmien 
ja kristillisen paaston välillä selvän eron.

– Kristillisessä paastossa on ristinmuo-
toinen ulottuvuus: Jumala, lähimmäinen 
ja oma minä. Lähimmäisiä katsotaan paas-

tossa kysyen, tarvitsevatko he meitä. 
– Minulle trendipaastot ovat keinote-

koisia, sillä niistä puuttuu mielestäni kris-
tilliseen paastoon kuuluva syvyys. Anta-
vatko ne elämään paaston lailla kantopin-
taa pitkäksi aikaa, hän pohtii.

Vaikka kristilliseen askeesiin kuuluu it-
sekuria, mietiskelevää elämää ja pyrkimys-
tä harjoittaa hyveitä, Holma tervehtii ensi 
viikolla alkavaa paastonaikaa ennen muu-
ta iloisena. 

– Paastonaika merkitsee samaa kuin ke-
vät luonnolle: uuden alkua, elämän elpy-
mistä. Paastomatkan päämäärä on pääsi-

äisaamu, tyhjä Vapahtajan hauta.
– Siksi paasto on meille mahdollisuus 

eikä kurttuotsaista, myrtynein mielin har-
rastettua kieltäytymistä. 

   
Tuhkaristien yleistyminen
tervetullutta konkretiaa
Useissa seurakunnissa paastonaika aloite-
taan tuhkakeskiviikon messulla ensi keski-
viikkona. Messussa piirretään seurakunta-
laisten otsaan tuhkaristi katumuksen mer-
kiksi. 

Juhani Holma iloitsee käytännön yleis-
tymisestä.

– Paastoaja tarvitsee yhteistä konkreti-
aa. Tuhkaristi on juuri sitä. 

Holma neuvoo seurakuntia muutta-
maan paaston aikana jumalanpalveluksen 
järjestystä totutusta toisenlaiseen. Koska 
paastossa katse kääntyy oman hyvän ta-
voittelusta lähimmäisen edun löytämiseen, 
esirukoukseen sisältyvä ihmisen tuska tu-
lisi kuulua heti messun alussa eikä vasta 
saarnan jälkeen. 

– Itsetutkistelun ja syn-
nintunnustuksen paikka 
voisi olla paastonajan mes-
suissa alun sijaan saarnan 
jälkeen, kun ymmärräm-
me Sanaa kuunnellessa va-
javuutemme pyrkimyksessä 
hyvään. 

Karkkipaasto voi
sysätä syvälle
Holma pitää paastoa tilaisuutena 
rikkoa rutiineja. Poikkeaminen totu-
tusta voi sysätä elämän uusille raiteille, 
jopa jonkinlaisen suursiivouksen käyn-
nistymiseen omassa elämässä.

Totutun karkkipussin sivuun jät-
täminen kauppareissulla voi kuulos-
taa vaatimattomalta alulta kieltäyty-
misessä. 

– Jos annamme karkkilakosta koitu-
neet säästöt hyvän tekemiseen, muistamme 
makeishyllyä ohittaessamme, miksi teem-
me sen: paasto kutsuu itsekkyyden hylkää-
miseen, olennaisen etsimiseen elämässä. 

Yksinkertaisen elämän keskellä sydä-
men ääni kuuluu selvemmin.

RIITTA HIRVONEN

Kiimingin seurakunta aloittaa paastokurssin. 
Lue lisää sivulta 16.

Kouluttaja Juhani Holman mukaan nuoret papit 
ovat tällä hetkellä kiinnostuneita elvyttämään 
luterilaisen kirkon vanhan aarteen: paastoperinteen.

R i i t t a  H i r vo n e n

Ihmisillä on 
yleisinhimillinen 
tarve jarruttaa 
elämänmenoaan.

Juhani Holma

Ku va t :  w w w. sxc . hu ,  K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k
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Sillä mikä on ihminen? 
Ei mitään.
Mikä on ihminen? 
Mato.
Mikä on ihminen? 
Varjoja.
Mikä on ihminen? 
Tuhkaa ja tomua.
Mikä on ihminen? 
Epätodellinen uni.
Katso, hän on lähtenyt;
katso, hän on poissa.
Hän on kadonnut,
löytänyt rauhan.

Miksi tuhat vuotta van-
ha, hurjalta kuulosta-
va teksti Armeniasta 
sopii paastonaikaan, 

runon suomeksi kääntänyt pap-
pismunkki, professori Serafim 
Seppälä? 

– Tekstissä on yksilön kokemus 
kuoleman edessä: perimmäistä 
avuttomuutta, katoavaisuuden 
syvyyttä, ihmiselämän unohtu-
misen totaalisuutta. Runossa on 
myös tuonpuoleisen rauhan toi-
vo. Paastonaika on näiden kah-
den puolen, katoavaisuuden pi-
meyden ja elämän valon taitekoh-
tien heijastuksia. 

Miksi runossa on näin synk-
kä kuvaus ihmisen elämästä?

Vuoden tärkein paastoaika alkaa
•  Kristillinen paasto tarkoittaa pidättäytymistä 

 tietyistä ruuista, etuoikeuksista tai nautinnoista.

•  Se voi myös olla pyrkimystä yksinkertaiseen

 elämäntyyliin. 

•  Tärkein paastojakso on pääsiäistä edeltävä aika, 

 joka kestää 40 päivää.

•  Paasto on omaa itsekkyyttä vastaan suunnattu 

 kristillinen harjoitus.

•  Tärkeintä ei ole ulkonainen paasto, kuten ruuasta 

 pidättäytyminen, vaan keskittyminen Jumalan ja 

 lähimmäisen rakastamiseen itsekieltäymyksen 

 kautta.

Lähde: Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon verkkosivut

Paaston terveyshyödyt vähäiset
 Edes sokerista luopuminen ei sovi kaikille

Ravitsemusterapeutti Marja Van-
hala ymmärtää paaston luopu-
miseksi jostakin itselle tärkeästä.

Tutuin on ruokapaasto, joka 
voi tarkoittaa jopa täydellistä pidättäy-
tymistä kiinteästä ruuasta ja pelkkien 
nesteiden nauttimista viikon parin ajan.

– Ihanteellisimmillaan ruokapaas-
to voi tarkoittaa länsimaiselle ihmisel-
le luopumista vaikka sokerista, alkoho-
lista tai makkarasta, Oulun diakonissa-
laitoksen Liikuntaklinikassa työskente-
levä Vanhala sanoo.

Paastosta ei Vanhalan mukaan ole 
terveille ihmisille haittaa, muttei juuri 
hyötyäkään.

Parin viikon mehupaasto toki laih-
duttaa.

– Mutta vain hetkellisesti. Paaston 
jälkeen kilot tulevat yleensä nopeasti 
takaisin.

Suolisto toimii
puhdistumattakin
Paasto voi myös korjata sokeriarvoja ja 
rauhoittaa reumapotilaiden tulehdusre-
aktioita, mutta hyöty on lyhytaikainen.

Paaston sanotaan vapauttavan eli-

vintoa. Paasto saattaa jopa häiritä suo-
liston mikrobitoimintaa ja aiheuttaa 
haittoja.

Joskus paasto voi toimia porttina elä-
mänmuutokseen.

Oululainen Esa Juujärvi vietti neljän viikon mehupaaston tammikuussa. – Vuoden vaihteessa tuntuu 
hyvältä lopettaa ylimääräinen syöminen ja aloittaa uusi vuosi puhtaalta pöydältä, hän kertoo. 
Paasto kevensi oloa ja virkisti.

M a r i  L ä h t e e nmaa
– Toki terve ihminen voi kokeilla 

katkaisuhoitona, miltä elämä tuntuu il-
man jokapäiväistä pullaa tai makkaraa. 

Kaikille Vanhala ei sokeristakaan 
luopumista suosittelisi.

– Syömishäiriöihin taipuvaiset voivat 
ottaa asian liian tosissaan.

Paasto voi
parantaa unta
Jotkut kokevat paaston rauhoittavan 
unta ja vähentävän uniapnean oireita.

– Erittäin niukkaenergisellä dieetil-
lä olevat sanovat, että he nukkuvat ta-
vallista rauhallisemmin ja sikeämmin.

Tällöin päiväväsymys vähenee ja 
mieliala piristyy. Sitä kautta paasto voi 
tuoda psyykkisiä terveyshyötyjä.

Vanhalalla tosin on asiasta ihan 
päinvastaisia kokemuksia.

– Kun nuorena kokeilin paastoa, 
kaikki energia meni siihen, että koko 
ajan oli nälkä ja kurja olo.

– Ei paasto ainakaan minua parem-
maksi ihmiseksi tehnyt. Päätä särki, ja 
olin tavallista ärtyisämpi.

HELI VÄYRYNEN

Paasto muistuttaa 
ihmisen kohtalosta

– Runoa ei ole kirjoitettu ta-
vanomaista yksilön surua varten, 
vaan se on tehty Marashin kau-
pungin armenialaiskristittyjen 
joukkomurhan jälkeen. 

Erityisen traagiseksi runon te-
kee se, että tuosta joukkomur-
hasta yhteisö vielä toipui, mut-
ta vajaat 800 vuotta myöhemmin 
Marashin ja kaikkien nyky-Tur-

kin kaupunkien kaikki armenia-
laiskristityt tuhottiin lopullisesti. 

– Runo kaikessa tiiviydessään 
on ajaton ja rajaton. Se voi kosket-
taa ketä tahansa ja missä tahansa 
vakaumuksesta tai kulttuuritaus-
tasta riippumatta.   

RIITTA HIRVONEN

Va r p u H e i ska n e n

Pappismunkki Serafim Seppälä on perehtynyt vanhoihin armenialaisiin rukouksiin ja 
rukouksellisiin runoihin. 

mistön kuona-aineista ja puhdistavan 
suolistoa. Vanhala pitää väitettä huu-
haana.

– Suolisto on tarkoitettu toimimaan 
niin, että sinne syötetään koko ajan ra-

Ku va t :  w w w. sxc . hu ,  K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k
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Menot Oulun seurakunnissa 12.–19.2.2015

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Puusepänkatu 4, 2 kerros.
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 

Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Vs. Kansainväilentyön pastori 
Stiven Naatus, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs. 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, 
p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Miida Tere-
sa Kivelä, Julius Jonni Saka-
ri Luoma, Valtti William Yli-
tervo. 
Haukipudas: Edvin Albert 
Ahoniemi.
Karjasilta: Manu Tapani Ha-
lonen, Ida-Maria Henttu, In-
ga Aurora Kurtti, Lari Matias 
Käkelä, Eino Sakari Leiviskä, 
Benjamin Aarre Oliver Mälli-
nen, Netta Lumi Anneli Puu-
runen, Neea Minda Sofia Se-
luska, Laura Anni Christina 
Suokas, Emil Christian Tah-
kola, Martti Väinö Matias 
Väliaho.
Kiiminki: Olga Amalia Roini-
nen, Mette Magdaleena Tuo-
himaa, Anni Vilhelmiina Myl-
lynen, Jesse Eerikki Klemetti, 
Tiana Mirjami Klemetti, Pek-
ka Aatos Juhani Huotari, Ilo-
na Aurora Kivirinta.
Oulujoki: Viljami Henrik He-
lin, Viola Luminea Kaisto, 
Jaakko Oiva Juhani Lappa-
lainen, Sofia Ella Maria Nis-
si, Jaako Eemeli Salo, Marta 

Matilda Mirjami Viitala.
Oulunsalo: Amanda Sofia 
Isabella Tuohino, Juho Erkki 
Honkanen, Venla Helmi So-
fia Väänänen.
Tuira: Helmi Maria Holappa, 
Alina Kristiina Kämäräinen, 
Aada Veera Emilia Käyhkö, 
Enni Saimi Emilia Laitinen, 
Noel Sulo Eemil Nukari, Ven-
ni Viljami Perätalo, Helmi Jo-
hanna Vesterinen, Onni Ola-
vi Johannes Vilmusenaho, 
Joona Julius Vähäkuopus.

Vihityt
Oulunsalo: Ville Esko Vää-
nänen ja Sonja Satu Pauliina 
Kangas.
Tuira: Antti Tapani Karjala ja 
Terhi Johanna Niemi.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Väinö Eemil 
Tervo 86.
Haukipudas: Annikki Peso-
nen 84.
Karjasilta: Eeva Kaarina Val-
tonen 87, Reijo Sylvester Han-
nus 85, Anni Jalkanen 86.

Paastonaika alkaa 
laskiaisesta
Sunnuntaina 15.2. ja 

tiistaina 17.2. viete-
tään laskiaista, pe-
rinteistä mäenlas-

kun, hernekeiton ja laski-
aispullien juhlaa. Iloitsemi-
sella ja tuhdisti syömisel-
lä on juurensa kristillises-
sä perinteessä, sillä laskiai-
sen jälkeisestä tuhkakeski-
viikosta alkaa pääsiäissun-
nuntaihin saakka kestävä 
paastonaika.

 Luterilaisessa kirkossa 
ei ole paastosääntöjä, mutta 
monet paastoavat vapaaeh-
toisesti. Kristillinen paasto 
on perinteisesti tarkoitta-
nut pidättäytymistä tietyis-
tä ruuista tai nautinnoista. 

Nykyaikana paastolla 
voi olla monta muotoa ja 
entistä enemmän keskity-
tään henkiseen hyvinvoin-
tiin ja rauhoittumiseen.

 Haukiputaalla paaston-
aikaan johdattelevat hiljai-
suudenillat, joita pidetään 
Haukiputaan seurakunta-
keskuksessa (Kirkkotie 10) 
kolmena maanantaina. 

Hiljaisuudenillat ovat 
avoimia tilaisuuksia, joi-
den aikana hiljennytään 
paastonajan tekstien äärel-
le ja rauhoitutaan hetkeksi 
arkisen elämän keskellä. 

Ryhmään ei tarvitse si-
toutua, vaan paikalle voi 
tulla silloin, kun itselle so-
pii. Ensimmäinen ilta on 
maanantaina 23.2. kello 18, 

jol-
loin 
teemana on rukous ja us-
ko. Muut kerrat ovat 9.3. ja 
23.3.

 
Mäenlaskua 
ja musiikkia
Alkavaa paastoa voi juh-
listaa vaikkapa Oulun 
tuomiokirkon kellaris-
sa sijaitsevan Cafe Kryp-
tan soppapäivällä laski-
aistiistaina 17.2. Kryptas-
sa on tarjolla hernesop-
paa ja pannukakkua kel-
lo 11–17. Soppa maksaa  
5 euroa, pannukakun voi 
nauttia jälkiruuaksi 3 eu-
ron hintaan. Kahvilan yh-
teydessä toimii myös pie-
ni käsityöpuoti. Sekä kah-
vilan että käsityöostosten 
tuotot lahjoitetaan Yhteis-
vastuukeräykselle. 

Yhteisvastuukeräys-

tä voi 
tukea 

myös 
ostamalla 

Kryptaan pystytetystä 
Toivon puusta pieniä koris-
te-esineitä.

Laskiaisriehoja järjeste-
tään esimerkiksi Martin-
niemen seurakuntakodil-
la (Repolantie 2) 
Haukiputaal-
la 14.2. kello 
11, Kiimin-
gin seura-
kuntakes-
kuksessa 
(Kirkon-
niemen-
tie 6) laski-
aissunnun-
taina 15.2. kel-
lo 10 Kiimingin 
kirkossa alkavan 
perhemessun jäl-
keen sekä laskiais-
tiistaina 17.2. Haa-
poniemen hallilla 
Joloskylällä (Kou-
luraitti 15) kello 18 

alkaen.
Laskiaistiistaina nauti-

taan urkumusiikista Hau-
kiputaan seurakuntakes-
kuksessa (Kirkkotie 10) 
kello 19 alkavassa kon-
sertissa. Urkukonsertissa 
esiintyvät Kalevi Kivinie-
mi ja Elias Niemelä. Kon-
serttiin on vapaa pääsy, oh-

jelmamaksu on 5 eu-
roa.

Kiiminki: Taimi Anja Jurvelin 
73, Toivo Jaakko Huttu 85, 
Hilja Hillevi Hämäläinen 82, 
Helli Senja Kaski 90, Juho Ta-
pani Mikael Höyhtyä 17.
Oulujoki: Outi Maria Elina 
Renko 37, Eila Annikki Kar-

jalainen 83, Esko Armas Pe-
sonen 78.
Oulunsalo: Hilkka Kaarina 
Halonen  63.
Tuira: Lauri Olavi Niskakangas 
89, Marja Leena Vähäkuopus 
60, Eero Henrik Rautio 87.

Tuomasmessu  
lauantaina 21.2. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Messun juontaa Anne Siermala, liturgi Heikki 
Karppinen, saarna Tuulia Taskila, avustaa Erja 
Järvi ja Pertti af Hällström. Esirukousjohtajana 
on Eine Rautiainen.  Musiikkitoteutus Sari 
Wallin ja Kiimingin kirkkokuoro. Kolehti 
Yhteisvastuukeräykselle. Pyhäkoulu lapsille 
sanaosan aikana. 
Messun jälkeen vapaaehtoisten valmistamat 
kirkkokahvit. Olet lämpimästi tervetullut!
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Oulun ev.-lut. seurakunnat ovat 
Facebookissa. Käy tykkäämässä.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a
Keskustan srk-talo
Isokatu 17
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2
Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Torstain raamattupiiri to 
12.2. klo 13 Vanha pappila, 
Rovastinsali. Lisätietoja an-
taa Anna-Mari Heikkinen.
Vanhan pappilan lähetys-
piiri to 12.2. klo 14. Heikki 
Karppinen. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
12.2. klo 18 Keskustan seura-
kuntatalo, Lilja. NNKY ja Si-
napinsiemen ry. Hiljaisuutta, 
rukousta, Taize-lauluja. 
Ompeluseurat to 12.2. klo 19 
Intiön seurakuntakoti. 
Sana elää pe 13.2. klo 18, 
Vanha pappila. Matka halki 
Raamatun Jeesuksen seuras-
sa Matteuksen mukaan. 
Aamupiiri la 14.2. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto. 
Messu su 15.2. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Saarna Jyrki 
Vaaramo, liturgia Pauli Nie-
melä ja avustaa Anna-Mari 
Heikkinen. Kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki ja urkurina Pé-
ter Marosvári. Kolehti oman 
seurakunnan diakoniatyölle. 
Uusien työntekijöiden tehtä-
vään siunaaminen. Messun 
jälkeen kirkkokahvit Keskus-
tan seurakuntatalolla. Ra-
diointi radio Dei. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi
Messu su 15.2. klo 14, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja kantto-
rina Péter Marosvári. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 16.2. klo 16, Rovastinsa-
li, Vanha pappila.
Cafe Kryptan soppapäivä ti 

17.2. klo 11–17, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Hernesop-
pa ja pannukakkupäivä aloit-
taa paaston. Soppalounas 5 
€, pannukakku 3 €. Pienes-
tä käsityöpuodista voi ostaa 
Silmukkalaisten tekemiä kä-
sitöitä. Tuotto Yhteisvastuu-
keräykselle. 
Raamattupiiri ti 17.2. klo 19 In-
tiön seurakuntakoti, Pohjois-
Pohjanmaan Kansanlähetys. 
Raamattupiiri ke 18.2. klo 17 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 18.2. 
klo 18 Vanha pappila, Mark-
ku Niku. 
Tuhkakeskiviikon messu ke 
18.2. klo 18 Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Ari-Pekka 
Metso ja avustaa A. Voitto-
nen. Kanttorina Henna-Mari 
Sivula. Tuomiokirkkokuoro. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa ma klo 
9–11 p. 044 3161 419 tai käy-
mällä Keskustan seurakunta-
talossa. 
Diakonian aamu ti 17.2. 
klo 9–10.30, Keskustan seu-
rakuntatalo, monitoimisa-
li. Aamupala tarjolla alueen 
vähävaraisille eläkeläisille 
ja työttömille. Paikalla va-
paaehtoiset emännät ja dia-
koniatyöntekijät. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria ke 18.2. klo 11–
12.30 Heinätorin seurakun-
tatalo. Hinta 2 €. 
Naamakirja livenä ke 18.2. 
klo 15 Monitoimisali. Lisätie-
toja: Mono Kuoppala, p. 040 

5747 124 tai Käkkärä Kärk-
käinen, p. 040 5747 183.
Päihdetyön diakoniatyönte-
kijän päivystys to 19.2. klo 
11–12, Keskustan seurakun-
tatalo.

Harrastukset ja kerhot
Intiön eläkeläisten kerho to 
12.2. klo 12.30, Intiön seura-
kuntakoti. Kaikille eläkeläi-
sille avoin kohtaamispaikka. 
Lenkkiryhmä to 12.2. klo 18 
Keskustan seurakuntatalo. 
Lisätietoja: Mono Kuoppala, 
p. 040 5747 124.
Matalankynnyksen raa-
mis to 12.2. klo 18 Jössensa-
li. Pohdintaa on virittämässä 
pastori Jouko Lankinen. 
Nuorten pelikahvila, per-
jantaisin klo 18–22, Vanhan 
pappilan kivijalka, käynti Iso-
kadun puolelta. Kokoontu-
mispaikka, pelikahvila. Tar-
jolla kahvia ja teetä ja muu-
ta mussutettavaa. 
Pienoismallikerho pojil-
le, isille ja isoisille su 15.2. 
klo 14 Heinätorin seurakun-
tatalo. Tervetuloa rakente-
lemaan autoja, lentokonei-
ta, figuureita.  Pienoismalli-
en rakentaminen on yksi par-
haimpia harrastuksia, se ke-
hittää tarkkuutta, historian 
tietoja, pitkäjännitteisyyt-
tä ja on mitä mainioin isän 
ja pojan yhteinen ajanviete. 
Tied. Jukka Kärkkäinen, p. 
040 5747 183.
Kaatuneitten omaiset ma 
16.2. klo 12 Monitoimisali, 
Keskustan seurakuntatalo.
Liikuntakerho 1.–3.-lk tytöt 
ja pojat ma 16.2. klo 16  Myl-

lytullin koulu, Kirkkokatu 1. 
Liikuntakerho 4.–6.-lk tytöt ja 
pojat ma 16.2. klo 17, Kansain-
välinen koulu, Kasarmintie 4. 
Puuha- ja askartelukerho 
1.–4.-lk tytöt ja pojat ma 
16.2. klo 17.30, Intiön seura-
kuntakoti.
Askartelukerho 1.–4.-lk ty-
töt ja pojat ti 17.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Silmukka ke 18.2. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkon krypta. Li-
sätietoja: Anna-Mari Heikki-
nen, p. 040 5752 718.
WII-tanssikerho 3.–6.-lk ty-
töt ja pojat ke 18.2. klo 17, 
Keskustan seurakuntatalo, 
monitoimisali. Paikkatiedus-
telut: Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779.
Puuhakerho 1.–6.-lk tytöt ja 
pojat ke 18.2. klo 17.30. Kes-
kustan seurakuntatalo. Lilja 
ja Lumme, 2 krs.
Avoimet ovet nuorille ke 
18.2. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo, monitoimisali. 
Lisätietoja: Mono Kuoppala, 
p. 040 5747 124.
Puuhakerho 1.–6.-lk tytöt ja 
pojat ke 18.2. klo 18 Intiön 
seurakuntakoti.
Laulupuu-taaperoikäisten 

musiikkikerho to 12.2. klo 
15 Heinätorin seurakunta-
talo. Tiedustelut: Tea Lakka-
la tea.lakkala@evl.fi, p.  050 
5207 757. 
Perhepyhäkoulu su 15.2. klo 
12, Heinätorin seurakuntatalo.
Intiön perhekahvila ma 
16.2. klo 10 Intiön seurakun-
takoti. Meillä voit halutessa-
si vain piipahtaa tai viettää 
koko yhteisen ajan. Mukana 
lastenohjaaja Tea Lakkala. 
Kokkikerho 3.–6.-lk tytöt ja 
pojat ma 16.2. klo 18, Heinä-
torin seurakuntatalo. Tied. Kai-
ja Siniluoto, p. 050 5249 779. 
Heinäpään perhekerho ti 
17.2. klo 10 Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Tiistai Tupa ti 17.2. klo 13.30 
Keskustan seurakuntatalo. 
Mukana Kaija Siniluoto, p. 
050 5249 779. 
Kokkikerho 1.–4.-lk tytöt 
ja pojat ti 17.2. klo 16.30  
Heinätorin seurakuntatalo. 
Tied. Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779.
Eläkeläisten kerho to 19.2. 
klo 10.30 Heinätorin seura-
kuntatalo. Kaikenikäisille elä-
keläisille avoin ryhmä. Tied. 
Kaisa Jaakkola, p. 040 730 411.

AVOINNA

ke–pe

klo 12–18.

Meijän Olokkari 
avoinna torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

Kaikille avoin 
seurakuntien 
vapaaehtoistyön 
järjestämä 
kohtaamispaikka 
Suurella Sydämellä 
-toiminnan pohjalta 
monitoimisalissa. 

Haukiputaan seurakunnan 
kirkkoherranvaali

VARSINAINEN VAALIPÄIVÄ
su 15.2.2015 klo 10–20 Haukiputaan kirkko, 
Kirkkotie 10. Äänestys alkaa messun jälkeen noin klo 11.30.

ENNAKKOÄÄNESTYS 13.2. saakka
•  Haukiputaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa, 

Kirkkotie 10, ma–pe klo 9–18
•  K-Supermarket Revontori, Revontie 8, to 12.2. klo 13–15 

ja pe 13.2. klo 15–18

Vaalissa äänioikeutettuja ovat Haukiputaan seurakunnan 
läsnä olevaan väestöön 5.12.2014 kuuluneet jäsenet, jotka 
täyttävät 18 vuotta viimeistään 15.2.2015.

Tutustu ehdokkaisiin! 
www.oulunseurakunnat.fi /vaali
TERVETULOA ÄÄNESTÄMÄÄN!
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Toivevirteni
perjantaina 13.2. klo 19 Oulun 
Tuomiokirkossa. Tilaisuuden juontaa 
kappalainen Jyrki Vaaramo,  urkurina on 
Lauri-Kalle Kallunki. Seuraavat henkilöt ovat lupautuneet 
esittelemään  toivevirtensä: Tytti Isohookana-Asunmaa, 
Juhani Lassila, Riikka Moilanen, Mika Penttilä, 
Reijo Sallinen, Eino Siuruainen, Maija Tynkkynen 
ja Henna Ukonmaanaho.

Työttömien ja vähävaraisten 
aamupalat ja ruokailut

 
Tuiran seurakunta
Aamupala maanantaisin Rajakylän seurakuntakodilla 
(Tervakukkatie 2) klo 10–11 ja keskiviikkoisin 
Koskelan seurakuntakodilla (Koskelantie 86) klo 10–11 
sekä Tuiran kirkolla (Myllytie 5) klo 10–11.
Ruokailu torstaisin Pyhän Luukkaan kappelilla 
(Yliopistokatu 7) klo 12–13 ja Rajakylän 
seurakuntakodilla (Tervakukkatie 2) klo 12–13. 
Aterioiden hinta 2 €.
 
Karjasillan seurakunta
Aamupala torstaisin Kaukovainion kappelilla 
(Hiirihaukantie 6) klo 9–10 ja perjantaisin Pyhän 
Andreaan kirkolla (Sulkakuja 8) klo 9–10.
 
Tuomiokirkkoseurakunta
Aamupala tiistaisin Keskustan seurakuntatalolla 
(Isokatu 17) klo 9–10.30.
Ruokailu keskiviikkoisin Heinätorin seurakuntakodilla 
(Aleksanterinkatu 71) klo 11–12.
 
Oulujoen seurakunta
Aamupala maanantaisin Myllyojan seurakuntakodilla 
(Koivumaantie 2) kello 10.30–12.
 
Kiimingin seurakunta
Aamupala maanantaisin Kolamäen kerhohuoneella 
(Kiertotie 15) klo 10–11.
Ateria maanantaisin Jäälin kappelilla (Rivitie 9) 
klo 11–12. Aterian hinta 3 €.
 
Haukiputaan seurakunta
Aamupala maanantaisin Haukiputaan 
seurakuntakeskuksessa (Kirkkotie 10) klo 10.

Lapsensa menettäneiden sururyhmä 
Lapsensa menettäneiden sururyhmä alkaa 
tiistaina 17.3. klo 18 Heinätorin seurakuntakodissa. 

Tarkemmat tiedustelut ja ilmoittautumiset 13.2. 
mennessä sairaalapastori Hannele Lusikalle, 
p. 040 5797 806 tai hannele.lusikka@evl.fi.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 15.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Jii-Pee Nyyssönen, 
kanttorina Sari Wallin. Mes-
sussa avustaa Satakielten 
nuoremmat tytöt Ulla Met-
sänheimon johdolla. Mes-
sun jälkeen ilmainen lounas 
ja iloinen perhetapahtuma 
seurakuntakeskuksessa.
Raamattupiiri to 12.2. klo 
10, Montin-sali.
Lähetyspiiri ti 17.2. klo 13 
Montin-sali. Harri Isopahkala.
Raamattu- ja rukousilta ti 
17.2. klo 18, Jäälin kappelis-
sa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151. Ma 16.2. ei ole 
ajanvarausta. Seuraava ajan-
varaus on 23.2.
Juttunurkka ma 16.2. klo 
10–13, Jäälin kappeli. Juttu-
paikka kaikenikäisille.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 16.2. klo 
11–12, Jäälin kappeli. Ateri-
an hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 16.2. 
klo 10–11, Kolamäen kerho-
huoneella.

Musiikkitilaisuudet
Ystäväni on kuin villasukka 
-lauluhetki to 12.2. klo 17.30, 
Jäälin kappeli. Kahvitarjoilu 
ja arpojen myynti yhteisvas-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Perhemessu su 15.2. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Sarkkinen, saarna Leena 
Brockman, kanttorina Han-
nu Niemelä. Kirkkoherran-
vaalin äänestys alkaa 
heti jumalanpal-
veluksen jäl-
keen kirkossa.
Tuhkakeski-
viikon mes-
su ke 18.2. 
klo 18 kirkos-
sa. Toimittaa 
Jari Flink, saar-
na Arto Nevala, 
kanttorina Hannu 
Niemelä. Messun jälkeen 
seurakunnan luottamushen-
kilöiden ja työntekijöiden ta-
paaminen srk-keskuksessa.
Rukouspiiri to 12.2. ja to 
19.2. klo 18 srk-keskuksen 
kappelissa.
Raamattupiiri ke 18.2. ja ke 
25.2. klo 18 srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa.   

Harrastukset ja kerhot
Lähetysilta to 12.2. klo 18 
Wirkkulassa. Vieraina Maria 
ja Mikko Vuorma, nimikkolä-
hetit Papua Uuden-Guinean 
työalueelta. 
Nuorten ilta pe 13.2. klo 
18 Vakkurilassa. Tule viettä-
mään perjantai-iltaa hyvässä 
seurassa! Illoissa on tarjolla 
tekemistä, hartautta, kahvia 
ja rentoa olemista. Rippikou-
lulaiset saavat korttiin mer-
kin illasta. 
Seurakuntakerho eläkeläi-

sille ma 16.2. klo 13 Joki-
varren vanhustentalolla, ke 
18.2. klo 13 Kellon srk-kodil-
la ja to 19.2. klo 13 srk-kes-
kuksessa. 
Juttukahvila ke 18.2. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Kohtaamisen paikka kaiken-

ikäisille. 
Gospel-bändi 

ke 18.2. klo 18 
Vakkurilassa. 
Tule mukaan 
musisoimaan 
Haukiputaan 
seurakunnan 

nuorten Gos-
pel-bändiin! 

Harjoitukset kes-
kiviikkoisin klo 18 

Vakkurilan nuorisotilas-
sa. Bändi on mukana Hauki-
putaan seurakunnan gospel-
messussa kerran kuussa. Mu-
kaan mahtuu, kunhan osaat 
soiton tai laulun alkeet. Lisä-
tietoja Katri Haapakorvalta. 
Yövalvojakoulutukseen il-
moittautuminen on 9.2.–
15.3. osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat/tapahtumat.
Tule kouluttautumaan seu-
rakuntien leirien yövalvojak-
si! Koulutus järjestetään Su-
velan leirikeskuksessa 27.–
28.3. Yövalvojiksi voivat tul-
la täysi-ikäiset isoskoulutuk-
sen käyneet henkilöt ja vain 
yövalvojakoulutuksen käy-
neet voivat työllistyä en-
si kesän ja syksyn leireille. 
Koulutus on ilmainen ja lei-
rille pyritään järjestämään 
yhteiskyyditystä. Lisätieto-
ja Katri Haapakorva, p. 045 
6576 122.

Musiikkitilaisuudet
Urkukonsertti ti 17.2. klo 19 
srk-keskuksessa, Kalevi Kivi-
niemi ja Elias Niemelä. Laski-
aistiistain urkuilottelua lie-
vässä karnevaalitunnelmas-
sa. Vapaa pääsy, ohjelma  
5 € Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Yhteisvastuun laskiaista-
pahtuma la 14.2. klo 11–13 
Martinniemen ja Kellon srk-
kodeilla. Ks. ilmoitus.
4-vuotissynttärit su 22.2. 
klo 13 srk-keskuksessa. Eri-
tyisesti kutsumme tammi-
kesäkuussa 4 vuotta täyttä-
vät lapset perheineen. Oh-
jelmassa on hartaus, laulu-
leikkejä, pieni näytelmä sekä 
kakkutarjoilu. Kaikki synttä-
risankarit saavat lahjan. Ilm. 
1.–15.2. www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumat
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Vakkurilassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan vanhal-
la koululla. Perhekerhoon ei 
ole ilmoittautumista ja sin-
ne voi tulla silloin kun itsel-
le sopii. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 16.2. klo 10–
11 srk-keskuksessa. 

Muut menot
Hengellisen musiikin toive-
konsertti to 26.2. klo 18.30 

tuun hyväksi alkaa klo 17.30 
ja ohjelmaosuus klo 18.
Ruskakööri pe 13.2. klo 10, 
seurakuntakeskus.
Hengellisten laulujen toi-
veilta ke 18.3. klo 18, Kiimin-
gin seurakuntakeskus. Ks. il-
moitus. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerho ei kokoonnu 
Kirkkopirtillä tiistaina 17.2. 
laskiaistapahtuman vuoksi. 
Perhekerho Jäälin kappelil-
la kokoontuu torstaina 19.2.  
klo 9.30–11.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmää ei ole 17.2. 
laskiaistiistain vuoksi.
Laskiaistapahtuma ti 17.2. 
klo 10–13 seurakuntakes-
kuksessa ja Jäälin kappelissa. 
Mäenlaskua, onnenpyörä, 
arpajaiset. Buffetista kahvia, 
laskiaispullaa. Tällä kertaa ei 
ole hernekeittoa! Tuotto Yh-
teisvastuukeräykselle. 

srk-keskuksessa. Seurakun-
talaisten hengellisen musii-
kin toiveita toteuttavat Hau-
kiputaan Kirkon Kamarikuo-
ro, seurakunnan lapsikuoro 
ja oman pitäjän solistit. Toi-
veita voi esittää kanttoreille 
13.2. saakka sähköpostilla tai 
tekstiviestillä: hannu.nieme-
la@evl.fi, p. 040 5471 660 ja 
kaisa.sakkinen@evl.fi, p. 040 
5818 974. 
Oulun seurakuntien yhtei-
nen nuorten talvileirilei-
ri 5.–8.3. Isoniemen leiri-
keskuksessa, hinta 43 €. Ilm. 

16.1.–16.2. osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi, lisätie-
toa Elisa Manninen ja Marja 
Manelius.
Rauhanyhdistykset: Hau-
kipudas: seurat su 15.2. klo 
17 ry:llä, lauluseurat ke 18.2. 
klo 18.30 Eeva-Liisa ja Lassi 
Heikkilällä, Kalastajantie 12. 
Kello: ompeluseurat pe 13.2. 
klo 18.30 ry:llä, ystävänpäi-
vän musiikki-ilta la 14.2. klo 
18 srk-keskuksessa. Jokikylä: 
nuorten myyjäiset la 14.2. 
klo 15 ry:llä, seurat su 15.2. 
klo 17 ry:llä. 

Harrastukset ja kerhot
Leipomistalkoot ti 17.2. klo 
8 laskiaistapahtumaa var-
ten. Talkoolaisia tarvitaan 
koko päivän ajan klo 10 al-
kavan tapahtuman eri tehtä-
viin. Ilmoita tulostasi Erjalle 
0400 775 164 tai Seijalle 040 
5793 247. Lämpimästi terve-
tuloa mukaan! 
Naisten kasvuryhmä ti 17.2. 
klo 14 Alppilassa keilauksen 
merkeissä. Lähtö Kiimingistä 
klo 13.30. Tiedustelut Seijal-
ta, p. 040 5793 247. 
Nuorten musaryhmä to 
12.2. klo 18–20, Jäälin kap-
pelissa.
Yökahvila nuorille pe 20.2. 
klo 18.30–22, seurakuntakes-
kuksessa.

Muut menot
Rauhanyhdistys: la 14.2. klo 
12 myyjäiset ry:llä, Olavi Iko-
nen, su 15.2. klo 17 seurat 
ry:llä, Veli Tuomivaara, Mik-
ko Kälkäjä.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 22.2. klo 15 Mon-
tin-sali, Esko Leinonen.

Haukiputaan 
seurakunnan 

kirkkoherranvaali 
su 15.2. klo 11–20 

kirkossa. 
Ks. ilmoitus s. 15.

Mieluisin 
hengellinen lauluni
keskiviikkona 18.3. klo 18 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa.
Minkä hengellisen laulun sinä haluaisit kuulla? 
Merkitseekö joku laulu sinulle erityisen paljon? 
Tuoko joku sävelmä mukavia muistoja?
Voit esittää toiveen sähköpostilla tai  puhelimitse 
20.2. mennessä sari.wallin@evl.fi, p. 0400 839 461 
tai jarkko.metsanheimo@evl.fi, p. 0400 487 187. 
Kerro, jos sinulla on erityistoive laulun toteutuksesta. 

Perhemessu 
sunnuntaina 15.2. klo 10 kirkossa.

Messun jälkeen ilmainen lounas ja 

iloinen perhetapahtuma 
seurakuntakeskuksessa. 

Perhetapahtumassa
toimintapisteitä, 
kasvomaalausta, 
onnenpyörä yms. 
YV-Keräyksen hyväksi. 

Klo 12.30 esiintyy 
Taika-Petteri 

ja Jura.

Yhteisvastuun laskiaistapahtuma 
lauantaina 14.2. klo 11–13 
Martinniemen ja Kellon srk-kodeilla.
Tulkaa koko perheellä viettämään mukavaa laskiaislau-
antaita monenlaisen tekemisen merkeissä auttaen sa-
malla kaukaista lähimmäistä. Molemmissa paikoissa oh-
jelmassa mm. poniratsastusta (pakkasraja -20 astetta), 
onnenpyörä ja toimintapisteitä. Liikkuvan Laulurepun 
lastenkonsertti Martinniemen srk-kodilla klo 11 ja Kel-
lon srk-kodilla klo 12.30. Myytävänä laskiaispullia 1 €/
kpl, makkaraa, arpoja ja yhteisvastuutuotteita. Martin-
niemessä myytävänä jauhelihakeittoa 5 €/l. Tuotto Yh-
teisvastuukeräykseen. 

Tule paastokurssille, alkuinfo paastoamiseen 
tiistaina 24.2. klo 18–20, varsinainen paasto hiljaisel-
la viikolla (vko 14), jolloin kokoontumiset ma–to klo 18 
Montin-salissa (Punainen koulu).  Osallistumme hiljaisen 
viikon iltakirkkoihin klo 19.  Kurssin vetäjinä fysiotera-
peutti Mari Halkola ja Pauli Niemelä. Ilmoittautuminen 
ma 23.2. mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 040 5844 
406 tai sähköpostilla kiiminki.seurakunta@evl.fi.

Jumalanpalvelus 
kotisohvalla, kesämökillä 

tai sairasvuoteella
 

Sunnuntaisin voit kuunnella kotikirkon 
jumalanpalveluksen Kiimingin kirkosta 

klo 10 myös  internetin kautta osoitteessa 
http://www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko. 

Jos lähetys ei aukea, samasta linkistä voit ladata 
koneellesi soittimen, jolla lähetystä voi kuunnella.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 12.2. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 12.2. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 
Diakoniaryhmä ti 17.2. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Lähetyspiiri ti 17.2. klo 
17.30, Kaukovainion kappe-
li. Mukana seurakuntapasto-
ri Maija Konttinen.
Eläkeläisten kerho to 19.2. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Donkkis Big Night -toimin-
tailta 6–13-vuotiaille pe 
20.2. klo 17.30, Maikkulan 
kappeli. Ohjelmassa raamat-
tuopetus, nukketeatteria, 
musiikkia, toimintapistei-
tä, kilpailuja ja kisailuja sekä 
nyyttärit, joihin jokainen voi 

halutessaan tuoda pientä na-
posteltavaa. Illan päätteek-
si arvotaan palkintoja. Illan 
järjestäjä on Pohjois-Pohjan-
maan Ev. lut. Kansanlähetys.
Lisätietoja Maria Pirkola, p. 
044 4477 881, p-pohjanmaa.
juniorit@sekl.fi.
Kokkikerhot, puuhakerhot, 
isä-lapsi sählykerhot, lii-
kuntakerhot, leivontaker-
hot, salibandy-kerho lisä-
tietoja www.oulunseurakun-
nat.fi/kerhot_piirit_tapahtu-
mat.

Musiikki ja kulttuuri
Naiskuoro ke 18.2. klo 18, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus. 
Kuoroharjoituksista lisätie-
toja www.oulunseurakun-
nat.fi/kuoroharjoitukset.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 15.2. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Satu 
Kreivi-Palosaari, avustaa Ni-
na Niemelä, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. Messun jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun 
ja rukoukseen.
Messu su 15.2. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Erja Jär-
vi, avustaa Esa Nevala, kant-
torina Riitta Piippo. 
Messu su 15.2. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Erja Järvi, avustaa 
Anna Savuoja, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit.
Perhemessu su 15.2. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Toi-
mittaa Maija Konttinen, 
avustaa Nina Niemelä muka-
na lastenohjaajat Jenni He-
po-oja ja Auli Kipinä, kantto-
rina Ilkka Järviö. Laskiaista-
pahtuma. Kolehti; Nimikko-
kohde, Paulinumin pappisse-
minaari Namibiassa. 
Tuhkakeskiviikon iltajuma-
lanpalvelus ke 18.2. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, avustaa 
teol. harj. Paula Petäjäjärvi, 
kanttorina Juha Soranta ja 
Karjasillan kirkkokuoro.
Tuomasmessu la 21.2. klo 
18, Kastellin kirkko. Litur-
gi Heikki Karppinen, saarna 
Paula Petäjäjärvi, avustaa Er-
ja Järvi, kanttorina Sari Wal-
lin ja Kiimingin kirkkokuoro. 
Raamattupiiri to 12.2. klo 
18, Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 12.2. ja 
19.2. klo 18, Maikkulan kap-
peli.
Miesten raamattupiiri ke 
18.2. klo 18, Karjasillan 
kirkko.
Hanna rukousryhmä to 19.2. 
klo 18, Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen toi-
mintaa:
Ompeluseurat to 12.2. klo 
18, Kaukovainion kappeli, pe 
13.2. klo 17, Kastellin kirkko 
ja klo 19, Maikkulan kappeli, 
pe 20.2. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Raamattuluokka pe 13.2. klo 
18, Maikkulan kappeli.
Kirkkoseurat pe 20.2. klo 19, 
Kastellin kirkko.

Lapsille ja
lapsiperheille

Ilmoittautuminen Karjasil-
lan seurakunnan 4-vuotis-
synttäreille. Ks. ilmoitus.
Päiväkerhot, perhekerhot, 
perhetupa, puistopyhä-
koulut, perheiden puuhail-
lat sekä muskarit lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumat/lapsille_ja_lap-
siperheille.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro to 12.2. ja 19.2. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupuuro pe 13.2. ja 
20.2. klo 9, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Tuuppa kahville to 12.2. ja 
19.2. klo 16, Karjasillan kirk-
ko. 
Tuuppa kahville ke 18.2. klo 
14, Pyhän Andreaan kirkko. 
Sururyhmä to 12.2. ja 19.2. 
klo 18, Karjasillan kirkko. 

Perhemessu 
sunnuntaina 15.2. klo 12 
Kaukovainion kappelissa. 

Toimittaa Maija Konttinen, avustaa Nina Niemelä, 
mukana lastenohjaajat Jenni Hepo-oja ja 

Auli Kipinä, kanttorina Ilkka Järviö. 
Laskiaistapahtuma. 

Kolehti; Nimikkokohde,
Paulinumin pappisseminaari Namibiassa. 

Kutsumme 
Sinut, 
4 vuotta 
täyttävä 
päivän-
sankari, 
juhlimaan 
perheesi ja 
metsänväen 
kanssa 
seurakunnan 
yhteisiä 
4-vuotissynttäreitä
sunnuntaina 22.2. klo 15 
Karjasillan kirkolle, Nokelantie 39.
Halutessasi voit pukeutua juhla- tai eläinteema-asuun
Aloitamme juhlan yhteisellä perhekirkkohetkellä, 
minkä jälkeen nautimme juhlakahvit / -mehut. 
Päivänsankarit saavat lahjan.

Ilmoittaudu juhlaan pe 15.2. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat
Lämpimästi tervetuloa!

Tule vapaaehtoiseksi 
pääsiäisnäytelmään
ti–pe 24.–27.3. Karjasillan kirkko.

Tykkäätkö näytellä? Haluaisitko olla avuksi? 
Olisitko innokas välittämään pääsiäisen sanoman 
iloa erityisesti lapsille? Tule mukaan Karjasillan 
kirkolla järjestettävään pääsiäisnäytelmään.
Tehtäviä tarjolla näyttelemisestä ja lavastamisesta aina 
keittiöhommiin. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
pastori Mirjami Duttonille, p. 044 3161 473.
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Tuhkakeskiviikon 
iltajumalanpalvelus 

keskiviikkona 18.2. klo 18 Karjasillan kirkossa.
 

Toimittaa Heikki Karppinen, 
avustaa teol. harj. Paula Petäjäjärvi, 

kanttorina Juha Soranta.

Naiskuoro
keskiviikkona 18.2. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Nuorekas kuoromme kaipaa joukkoon lisää 
innokkaita ja laulamisesta kiinnostuneita naisia. 

Lisätiedustelut: kanttori Sirpa Ilvesluoto, 
p. 050 5251 882. 
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Tervetuloa lämminhenkiseen menestyskonserttiin!

YSTÄVÄN RISTI
lauantaina 28.2. klo 18 Karjasillan kirkossa.

Ilkan laulujen ja tarinoiden 
matkakumppaneina mm.

Jani Jalkanen ja Hänen Orkesterinsa, 
Jenna Bågeberg, Mikko Salmi, Saija Varjus,

 Bablo, Tarja Ylitalo, Kulkuriveli Jami.
Suurella sydämellä -pappi 

Tapio Pajunen ja kirkkopäivät J. Kupiainen.

Elämän makuinen konsertti, 
johon on helppo tulla ja saada valoa ja iloa 
koskettavista lauluista ja aidoista tarinoista 

huumoria unohtamatta. 
Ohjelma 25 €. 

Konsertti toteutetaan osana Yhteisvastuukeräystä 
ja Kouvolan Kirkkopäiviä.

Lippuja voi myös ostaa Karjasillan 
seurakunnan diakoniatyön kautta.

Lipunmyynti ma–ti 23.–24.2. klo 16–19 
Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39.

Lisätietoja diakoniatyöntekijä Seppo Meriläinen, 
p. 044 7884 035.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Oulujoen 
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
virasto, p. 040 5239 723
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 12.–19.2.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu Oulujoen kirkko su 
15.2. klo 10, Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Antti Leskelä, 
avustavat Sanna Komulainen 
ja Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Uusien 
luottamushenkilöiden teh-
tävään siunaaminen, Satu 
Saarinen. Kirkkokahvit Ou-
lujoen pappilassa. 
Pikkumessu su 15.2. klo 12, 
Hintan seurakuntatalo. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Sanna Leppä-
niemi.
Sanajumalanpal-
velus su 15.2. 
klo 10, Yli-Iin 
kirkko.  Toi-
mittaa Pert-
ti Lahtinen, 
kanttorina An-
ja Hyyryläinen.  
Kirkkokahvit.
Sanajumalanpal-
velus su 15.2. klo 12, 
Ylikiimingin kirkko. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kantto-
rina Anja Hyyryläinen. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 16.2. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo.  
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 16.2. klo 18.30, Oulujo-
en pappila.  
Lähetysilta ke 18.2. klo 18 
Yli-Iin seurakuntatalo. Illas-
sa mukana teologiharjoitte-
lija Tuulia Taskila. 

Harrastukset ja kerhot
Piispankamari pe 13.2. klo 
11, Ylikiimingin asukastu-

pa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila.
Seniorikerho pe 13.2. klo 11, 
Juopulin kylätalo. 
Porinapiiri ma 16.2. klo 10 
Vanhustentalon kerhohuo-
ne, Ylikiiminki. 

Eläkeläisten kerho ma 
16.2. Sanginsuun 

seurakuntako-
ti. Vierailem-
me Hintan 
eläkeläis-
ten kerhos-
sa. Bussi läh-
tee klo 12.30 

Hinttaan.
Eläkeläisten 

kerho ma 16.2. 
klo 13 Hintan seura-

kuntatalo. Suurella Sydämel-
lä -runoja ja musiikkia. Kah-
via ja arpoja, tuotto Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi. 
Fransupiiri ti 17.2. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo.
Aikuisten kuntopiiri ke 
18.2. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 
Seurakuntakerho to 19.2. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Laskiaistapahtuma ti 17.2. 
klo 13–17 Yli-Iin seurakunta-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Seurakuntakerho to 12.2. klo 
11 Yläsali, 2. krs, Anneli Nie-
minen. Vieraileva alustaja.
Hartaus to 12.2. klo 11.30 
Teppola, Jukka Joensuu. 
Messu su 15.2. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Jukka 
Joensuu, avustaa Sanna Kor-
honen, kanttori Tuomo Kan-
gas. Rokua 1B-rippikouluryh-
mä. Gideonin vierailu. Aava-
kuoro. Kirkkokahvit. 
Hartaus ke 18.2. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Anneli Nieminen.
Seurakuntakerho to 19.2. 
klo 11, Yläsali, 2. krs. Anne-
li Nieminen. Vanhat koulu-
laulut.
NSV 2015 Gospelmessu pe 
20.2. klo 18. Toimittaa Min-
na Salmi, avustaa Sanna Kor-
honen, Anneli Nieminen ja 
Virpi Luotolampi, kanttori 
Taru Pisto.

Harrastukset ja kerhot
Ilmoittautuminen yövalvo-
jakoulutukseen 9.2.–15.3. 
Yövalvojakoulutus järjeste-
tään Suvelan leirikeskukses-
sa 27.–28.3. Yövalvojiksi voi 
tulla täysi-ikäiset isoskoulu-
tuksen käyneet henkilöt ja 
vain yövalvojakoulutuksen 
käyneet voivat työllistyä en-
si kesän ja syksyn leireille. 
Koulutus on ilmainen ja lei-
rille pyritään järjestämään 
yhteiskyyditystä. 
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
12.2. klo 9, seurakunnan Toi-
mitalo, Vattukuja.

talo; tarjolla hernekeittoa ja 
pullakahavia, yhteishintaan 
4 €; pelkkä keitto tai pullaka-
havi 2 €. Tuotosta puolet yv-
keräykseen ja toinen puoli 
SPR:n ystäväpalveluun. Kaik-
ki ovat tervetulleita! 
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, pyhäkoulu, perheker-
hot, perhekahvilat ja nuor-
ten kerhot.

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 19.2. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Aikuisten laulukerho to 
19.2. klo 11, Yli-Iin seurakun-
tatalo.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma 16.2. 
klo 9–11 p. 040 7033 690 tai 
Myllyojan seurakuntatalol-
ta. Muissa asioissa voit ottaa 
yhteyttä oman alueen dia-
koniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 16.2. 
10.30–12, Myllyojan seura-
kuntatalo. Maksuton aamu-
pala kaikenikäisille. Mukana 
seurakunnan työntekijä ja 
vapaaehtoisia. 

Pikkumessu 
sunnuntaina 
15.2. klo 12

Hintan 
seurakuntatalossa. 

Musiikkikerho to 12.2. klo 
15, Reppu. 
Kitarapiiri to 12.2. klo 16, 
Reppu.
Toimintakerho to 12.2. klo 
16, Pitkäkankaan koulu.
Tyttöjen liikuntakerho to 
12.2. klo 16 Salonpään kou-
lulla.
Kokkipuuhakerho Repussa 
to 12.2. klo 17.30. 
Uuden Äänen harjoitus to 
12.2. klo 18, kirkko.
Vattukujan perhekerho ma 
16.2. klo 9.30, seurakunnan 
Toimitalo, Vattukuja.
Varkkari avoimet alakou-
luikäsille ma 16.2. klo 13, 
Reppu. 
Nuorten avoimet ma 16.2. 
klo 15, Reppu. 
Näytelmä- ja videokerho 
ma 16.2. klo 17, Reppu. 
Repun perhekerho ti 17.2. 
klo 9.30.
Poikien liikuntakerho 1.–3.-
lk ti 17.2. klo 16, Salonpään 
koulu. 
Poikien liikuntakerho 4.–6.-
lk ti 17.2. klo 17, Salonpään 

koulu.
Kokkipuuhakerho ti 17.2. 
klo 17.30, seurakunnan Toi-
mitalo.
Lapsikuoro ke 18.2. klo 17, 
Oulunsalon kirkko. 
Mieskuoro ke 18.2. klo 18, 
Oulunsalon kirkko. 
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
19.2. klo 9, seurakunnan Toi-
mitalo.
Kitarapiiri to 19.2. klo 16, 
Reppu.
Toimintakerho to 19.2. klo 
16, Pitkäkankaan koulu.
Tyttöjen liikuntakerho to 
19.2. klo 16, Salonpään koulu.
Kokkipuuhakerho to 19.2. 
klo 17.30, Reppu. 
Uuden Äänen harjoitus to 
19.2. klo 18, kirkko. 
 

Lapsille ja
lapsiperheille

Salonpään askareilta per-
heille ma 16.2. klo 17, Salon-
pään kylätalo. 
Laskiaistapahtuma ti 17.2. 
klo 17, Reppu.  Ks. ilmoitus.

Suurella Sydämellä 
-runoja ja musiikkia 
maanantai 16.2. klo 13 Hintan seurakuntatalossa. 
Runoja ja musiikkia esittää Oulun Seudun Lausujat. 
Ohjelma 5 euroa. 
Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä: Pe 13.2. klo 18.30 Nie-
menranta-ilta, Olavi Korki-
koski. Su 15.2. klo 16 seurat, 
Vesa Jokitalo, Matti Lääkkö. 
Ti 17.2. klo 18.30 lauluseuro-
ja kodeissa. Karhuoja: Jus-

si Koskelo, Tuomikuja 25. Pe 
20.2. klo 18.30 vuosikokous.
Salonpää: Su 15.2. klo 16 
seurat. Pe 20.2. myyjäiset 
klo 19.

Kyläkamari 
ma 16.2. klo 11, seura-
kunnan Toimitalo. 

Sururyhmä
Oulunsalon seurakunta järjestää sururyhmän 
lähivuosina läheisensä menettäneille.

Sururyhmä toteutetaan tiiviinä pienryhmänä, jossa 
yhdessä kuljemme surun matkaa. Ryhmässä voit 
rauhassa keskittyä muistelemaan poismennyttä 
läheistä, jakaa omia ajatuksia, tunteita ja kysymyksiä 
toisten surevien kanssa.

Kokoonnumme 6 viikon ajan kerran viikossa, 
noin tunnin kerrallaan. 
Ensimmäinen kokoontuminen on ke 25.2. klo 14.30, 
Toimitalolla, Vattukuja 2. 

Ryhmässä mukana, sekä tiedustelut ja ilmoittautuminen 
diakoniapappi Jukka Joensuu, p. 044 7453 847 tai 
diakonissa Riitta Markus-Wikstedt, p. 044 7453 848

Laskiais-
tapahtuma 

tiistaina 17.2. klo 18 Haaponiemen hallilla, 
Kouluraitti 15, Joloskylä. 

Ohjelmassa mm. mäenlaskua. Kahviossa 
myynnissä makkaraa, kahvia/teetä, mehua 
ja lettuja sekä arvontaa. Mukana tapahtu-

massa on kirkkoherra Satu Saarinen. 
 

Järjestää Joloksen Urheiluseura 
ja Oulujoen seurakunta

Hiihtolomaleiri 
kouluikäisten 
lasten perheille 
27.2.–1.3. Rokuan 
leirikeskuksessa. 
Perheleiri on tarkoitettu 
Oulujoen seurakuntaan 
kuuluville kouluikäisten lasten perheille 
(perheessä voi olla myös alle kouluikäisiä lapsia, 
mutta vähintään yksi kouluikäinen). 
Leiriohjelmassa yhteisiä talvipuuhia, pilkkimistä, 
mäen laskua, hiihtoa ja muuta yhteistä toimintaa. 
Leirin hinta 45 € / aikuinen, 31 € / lapsi. Hinta sisältää 
kuljetuksen, ruuat, majoituksen, ohjelman ja Oulun 
ev.lut seurakuntien jäsenille vakuutuksen. 
Ilmoittautuminen 19.2. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat. Etusijalla 
Oulujoen seurakunnan alueella asuvat perheet. 
Lisätietoja Pertti Putilalta, p. 040 5062 883.
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NSV 2015 Gospelmessu
perhantaina 20.2. klo 18 Oulunsalon kirkossa.
Nuoren seurakunnan veisukirjan lauluja on laulettu mm. 
rippikoululeireillä jo yli 40 vuoden ajan. Tänä vuonna 
tästä klassikosta julkaistiin uusi painos ja sen kunniaksi 
kutsumme kaikki laulamaan vanhoja klassikoita ja kau-
niita uusia veisuja NSV 2015 Gospelmessuun. 

Gospelkahvila perjantaina 20.2. Yläsalissa.
Gospelmessun jälkeen Toimitalon Yläsalissa on jatkot 
Gospelkahvilan merkeissä. Tarjolla kahvia ja teetä sekä 
pientä purtavaa.  Vapaaehtoinen kahvimaksu KUA:lle. 

Laskiaistapahtuma laskiaistiistaina 
17.2. klo 17–19 Pitkäkankaan mäellä ja Repussa. 

Repussa tekemistä ja tarjoilua. 
Pihalla makkaranmyyntiä (tuotto Yhteisvastuulle). 
Mäellä mäenlaskun nopeuskisaa ja Repun pihalla 

lumenveistoa. Mukana menossa myös partiolaiset. 
Tule viettämään mukavaa ulkoiluiltaa 

koko perheellä.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Luukas-messu pe 13.2. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Ari Savuoja ja Jonne Pirkola.
Messu su 15.2. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Niilo Peso-
nen , avustaa Riitta Louhelai-
nen, kanttorina Heikki Jäm-
sä. 60-vuotiaiden juhla mes-
sun jälkeen. 
Messu su 15.2. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Helena Paalanne, avustaa 
Päivi Jussila ja Matti Ketola, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Pyhäkoulu saarnan aikana. 
Ekoripari- ja Talvirippikoulu-
ryhmä osallistuu messuun. 
Yhteisvastuulounas messun 
jälkeen.
Messu su 15.2. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. . Toimittaa
Petteri Tuulos, saarnaa Ville 
Väkeväinen, avustaa Jaakko
Syynimaa, kanttorina Heikki
Jämsä.
Sanajumalanpalvelus su 
15.2. klo 12, Pateniemen 
kirkko. Toimittaa Anu Ojala, 
avustaa Anssi Putila, kantto-
rina Tommi Hekkala. Pate-
niemi 1 + 2 -rippikouluryh-
mät osallistuvat jumalanpal-
velukseen.
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi) su 
15.2. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Ari Savu-
oja. Kaksikielinen pyhäkoulu 
saarnan  aikana. 
Iltamessu su 15.2. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jonna 
Piirainen, avustaa Jukka Kol-
monen, kanttorina Tommi 
Hekkala. Messussa Taizé-lau-
luja ja hiljaisuutta. 
Tuhkakeskiviikon viikko-
messu ke 18.2. klo 19, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Lauri Ku-
jala, avustaa Soili Pitkänen, 
kanttorina Taru Ängeslevä.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 12.2. klo 
18.30, Tuiran kirkko. 
Hartaus pe 13.2. klo 14.30 
Caritas Matriiti, 2. kerros.
Miesten piiri ti 17.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Jussi Lahtinen 
alustaa aiheesta Kun aika oli 
täyttynyt. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
kirkkoseurat ti 17.2. klo 19, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Erk-
ki Piri, Niilo Nissilä. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
mat  löytyvät päiväkerhot, 
puuhakerhot, perhekerhot, 
pyhäkoulut, varhaiskasva-
tuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.
Nallekahvila to 12.2. ja 19.2. 
klo 10–12, Tuiran kirkko. Si-
säänkäynti kirkon takaa 
ovesta "Telakka". Lapsiper-
heiden Nallekahvila yhdes-
säolon ja kahvittelun mer-
keissä. 
Yksinhuoltajien olohuone 
to 12.2. klo 17.30–19.30 Py-
hän Luukkaan kappelin seu-
rakuntasali. Yksinhuoltaji-
en ja heidän lastensa yhtei-
nen tapaaminen. Keskuste-
lua, pientä iltapalaa, lapsil-
le hoitajat.
Iltaperhekerho to 19.2. klo 
18–19.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Iltaperhekerho on 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

perheiden kohtaamispaikka. 
Ohjattua toimintaa, yhdes-
säoloa ja leikkiä. Iltapalak-
si puuroa. Kerho alkaa yh-
teisellä hartaushetkellä kirk-
kosalissa. Sen jälkeen askar-
telemme ja leikimme kerho-
huoneessa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 12.2. ja 19.2. klo 
12 Rajakylän seurakuntakoti. 
Aterian hinta 2 €. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 12.2. ja 19.2. 
klo 12 Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aterian hinta 2 €. 
Juttutupa ma 16.2. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Viikon aluksi aamupala, har-
taus ja ajankohtaiset kuulu-
miset. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala 
ma 16.2. klo 10–11, Rajaky-
län seurakuntakoti. 
Juttutupa ma 16.2. klo 11–
12.30 Koskelan seurakunta-
koti. Tule tapaamaan mui-

Kohtaamisilta 
keskiviikkona 18.2. klo 17.30
Tuiran kirkon Suvantosalissa.

Tule iltakahville ja laulamaan 
toivelauluja kanttori 

Taru Ängeslevän johdolla.
Illassa mukana pastorit
Riitta Louhelainen ja

Jukka Kolmonen.
 

ta aamuhartauden ja kahvin 
kera sekä keskustelemaan 
ajankohtaisista asioista. 
Nuorten eläkeläisten ver-
taistukiryhmä ti 17.2. klo 
14.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Mikäli olet alle 40-v 
nuori tai nuori aikuinen ja 
olet ilman työtä tai opiske-
lupaikkaa, tervetuloa tu-
tustumaan ryhmän toimin-
taan. Lisätietoja diakoni He-
li Mattila, p. 040 5747 145 tai 
heli.m.mattila@evl.fi. 
Työttömien ja vähävaraisten 
maksuton aamupala ke 18.2. 
klo 10–11, Tuiran kirkko.
 

 Harrastukset ja kerhot
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 12.2. ja 19.2. klo 12.30 Tui-
ran kirkko, Sumppu. Vetäjä-
nä pastori Riitta Louhelainen 
ja Jukka Kolmonen. 
Eläkeläisten kerho to 12.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerhon ohjelmassa: har-
taus, kahvihetki, keskuste-
lua, laulua ja muuta muka-
vaa. 
Eläkeläisten kerho to 12.2. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Tule toisten joukkoon 
laulamaan ja keskustele-
maan. Eläkeläisten kerhossa 
hartaus, yhteistä ohjelmaa 
ja laulua arjen piristämiseksi.

Vapaaehtoisten lipaskeräykset
Tule mukaan tempaukseen!
Keräyspäivät pe 13.2. ja pe 17.4. 
klo 10–20 välisenä aikana.
Voit valita itsellesi sopivan ajankohdan. 
Keräyslippaat saa Tuiran kirkolta. Lisätietoja:
Päivi Moilanen, p. 040 5747 064  
Saila Luukkonen, p. 040 5747 092 
Lipaskerääjille tarjolla kahvit Tuiran kirkolla klo 10–20.

Nuorten eläkeläisten leiri 
maanantai–torstai 9.–12.3. Rokuan leirikeskuksessa. 

Leirin teemana on "Hiljaisuus puhuu". Leirille haetaan
alle 65-vuotiaita nuoria eläkeläisiä tai määräaikaisella
työkyvyttömyyseläkkeellä olevia henkilöitä. Etusijalla
ovat Tuiran seurakunnan alueella asuvat eläkeläiset.
Mikäli leiri ei tule täyteen nuorista eläkeläisistä, lei-
rille otetaan myös yli 65-vuotiaita. Tässä tapauksessa
leiri täytetään ikäjärjestyksessä nuoremmasta alkaen.
Leirin hinta on 67 €.
Ilmoittautua voi joko netin kautta tai puhelimitse 
viimeistään 13.2. diakoni Heli Mattilalle, p. 040 5747 
145. Mikäli tulet valituksi leirille, sinulle lähetetään 
leirikirje viikolla 8.
Leirillä sinulla on mahdollisuus ulkoilla luonnon rau-
hassa, saunoa, nauttia hyvästä ruuasta, osallistua lei-
rin ohjelmaan voimiesi mukaan ja tavata vastaavassa
elämäntilanteessa eläviä ihmisiä.
Leirillä ovat mukana Tuiran seurakunnan diakonia-
työntekijät Heli Mattila ja Sami Riipinen.
Lisätietoja Heli Mattilalta,
p. 040 5747 145 tai heli.m.mattila@evl.fi
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Myyjäiset
laskiaistiistaina 17.2. klo 11–13 Pyhän tuomaan kirkolla
Myytävänä: • hernekeittoa, lihakeittoa, ohraryynipuu-
roa, marjakeittoa (ruokia voi ostaa omaan astiaan) • Las-
kiaispullia ja muita leivonnaisia • Käsitöitä ja arvontaa
Lapsille onnenpyörä ja askartelua. Olet lämpöisesti ter-
vetullut! Järjestää Välivainion ja Puolivälinkankaan dia-
koniapiiri, mukana myös Tuiran seurakunnan lapsityö.     

Sururyhmä 
Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi kuoleman kaut-
ta. Ensimmäinen kokoontuminen on Tuiran kirkolla  
to 26.2. klo 17. 
Vetäjinä toimivat pastori Päivi Jussila ja diakoni Pau-
la Mikkonen. Ryhmä kokoontuu 6 kertaa, noin puoli-
toista tuntia kerrallaan. Läheisen kuolemasta tulisi ol-
la kulunut vähintään noin kolme kuukautta ja enin-
tään kaksi vuotta. Tapaamisissa on mahdollisuus käsi-
tellä omia suruun liittyviä ajatuksia, tunteita ja koke-
muksia toisten surevien kanssa. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 20.2. mennessä 
Paula Mikkoselle, p. 040 7235 880.

Oulun Rauhan Sanan Talvipäivät
Pyhän Tuomaan kirkossa
Lauantai 14.2.
klo 12 Aloitusseurat, Esko Leinonen, Göran Esberg
klo 14.30 Seurat, Ville Väkeväinen, Hannu Tuohimaa
klo 17 Seurat, Göran Esberg
klo 18 Matkalauluilta
klo 20 Nuortenilta Toukomettisessä, Ville Väkeväinen
Sunnuntai 15.2.
klo 12 Messu, liturgia Petteri Tuulos,
saarna Ville Väkeväinen
klo 14 Pyhäkoulu
klo 14.30 Seurat, Hannu Tuohimaa, Göran Esberg, 
Heino Kouva

Koko perheen Yhteisvastuukahvila 
lauantaina 14.2. klo 12–15 Tuiran kirkossa. 
Tule piipahtamaan kahville Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi Tuiran kirkon Suvantosaliin. Myynnissä kahvia, lei-
vonnaisia ja Yhteisvastuu-tuotteita. Lapsille askartelua 
ja leikkinurkka. Myös lapsiystävällinen koirakaveri tavat-
tavissa. Tapahtuman järjestää Tuiran seurakunnan isos-
koulutettavat.

Yhteisvastuulounas 
sunnuntaina 15.2. klo 11.30–13 Pyhän Luukkaan kappe-
lissa. Messun jälkeen hernekeittolounas ja laskiaispulla-
kahvit Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Lounas 5 €. Lap-
sille 3 €. Keitto 4 €/ l mukaan ja pullat 1 €/ kpl.

Soppatykki 
perjantaina 13.2. klo 11–13 Välivainion K-marketin pi-
halla. Keitto ilmainen, aterioinnin yhteydessä mahdol-
lisuus osallistua yhteisvastuukeräykseen. Mahdollisuus 
saada keittoa omaan astiaan klo 12.30 jälkeen. Tilaisuus 
on kaikille avoin. 
Tervetuloa toivoo Tuiran seurakunnan diakoniatyö.

Kerhon jälkeen omakustan-
teiset kahvit henkilökunnan 
tarjoamana.
Eläkeläisten kerho to 12.2. 
klo 13, Tuiran kirkko. Terve-
tuloa kerhoon hiljentymään 
ja virkistymään.
Seniorien laulupiiri to 12.2. 
klo 14.30, Rajakylän seura-
kuntakoti. Laulamme yhteis-
lauluina vanhoja koululaulu-
ja, hengellisiä lauluja ja vir-
siä. Mukana Katri Sippola ja 
Sami Riipinen. 
Käsityöpiiri pe 13.2. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Pyhän Tuomaan Käsityö-
kahvila ma 16.2. klo 9–11, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Käsi-
työkahvila on vanhempien ja 
lasten kohtaamispaikka käsi-
töiden ja leikin merkeissä. 
Puutyökerho ma 16.2. ja ke 
18.2. klo 9–12, Siipi – lähetyk-
sen puoti ja paja.
Käsityökerho ma 16.2. klo 
12, Tuiran kirkko. Käsityöker-
ho kokoontuu maanantaisin 
Sumpussa. Ota mukaan 3 1/2 
puikot tai oma virkkuukouk-
ku sekä oma kahvimuki. Tu-
le mukaan vireään joukkoon, 

"raatataan" käsitöiden lo-
massa.   
Lähetyspiiri ma 16.2. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus, Kan-
gastie 1. Keskustellaan ajan-
kohtaisista lähetystyön asi-
oista kahvikupin äärellä. 
Seurakuntakerho ma 16.2. 
klo 14, Caritaksen Matriiti. 
Seurakuntakerho talon asuk-
kaille ja muualta tuleville. 
Kerhossa pidetään hartaus, 
keskustellaan ja lauletaan. 
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
17.2. klo 9–15, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerho kokoon-
tuu kirkon kellaritiloissa. 
Pääovelta oikealle kävellessä 
löytyy portaat kellariin.
Käsityökahvila ti 17.2. klo 
12–15, Koskelan seurakun-
takoti. 
Käsityökerho ke 18.2. klo 15, 
Rajakylän seurakuntakoti.
Seniorien laulupiiri to 19.2. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Lau-
lupiirissä yhteislauluja, kah-
vittelua ja hartaus. Arvontaa 
yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi. Mukana Katri Sippola 
ja Paula Mikkonen. 
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Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 12.–19.2.2015

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Kappalainen
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 5083 403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Herättäjän kotiseurat ja 
paikallisosaston vuosikoko-
us to 12.2. klo 18.30 Maija-
Liisa Yliklaavulla, Laakkolan-
tie 51, Pulkkila, Matti Nuora-
la ja Merja Jyrkkä.
Naistenpiiri pe 13.2. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Eläkeliitto ti 17.2. klo 11 
Rantsilan srk-talossa. 
Hartaus ti 17.2. klo 13 Koivu-
lehdossa. 
Ystävänkammari ke 18.2. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa.
Järvikylän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 19.2. klo 12 Havu-
lassa Riitta ja Juhani Niirasel-
la, Järvikyläntie 231.
Seurakuntakerho to 12.2. 
klo 13 Rantsilan, pe 13.2. klo 
10 Kestilän ja torstaisin klo 
12 Pulkkilan srk-talossa.  
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kestilän 
kerhokodissa ja ke 18.2. klo 
10 Pulkkilan kerho hiihtoma-
jalla.
Päiväkerho ti klo 10 Kesti-
län kerhokodissa, pe klo 10 
Pulkkilan srk-talon ja pe klo 
10 Pyhännän srk-talon kerho-
tilassa. Rantsilan kerhot ti klo 
10 ja to klo 12 Nuppulassa.
Varhaisnuoret ma klo 14.15 
Pulkkilan kerhotilassa, ti klo 
14.30 Kestilän kerhokodissa, 
ti klo 14.30 Pyhännän kerho-
tilassa, ti klo 15 Hovin kou-
lulla, ke klo 16.30 Piippolan 
srk-kodissa, to klo 15.30 Ta-
vastkengän koululla. Tyttö-
kerho ma klo 15 ja poikaker-
ho to klo 15.30 Nuppulassa. 
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-

Laskiaissunnuntain met-
säkirkko su 15.2. klo 14 
Koppakodalla Tukkitien 
varressa. Menemme met-
säkirkkoon mahdollisuuk-
sien mukaan potkurein 
ja suksin. Kodalla kahvia, 
makkaraa ja pika-arpo-
ja keräyksen hyväksi. Rip-
pikoululaiset osallistuvat 
metsäkirkkoon.

Viikoittaiset 
kerhot  

Viisastenkerho 
Saarenkartanossa 

keskiviikkoisin klo 10. 
Laulamme, 

jutustelemme ja 
visailemme yhdessä. 

Tulkaa mukaan 
kylältäkin!

Kaikenikäisten 
kaverikerho 

torstaisin klo 10 
kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18 

srk-salissa. 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Yhteisvastuukeräys pe 13.2. klo 10–14 Linnanmaan 
kampuksella yliopistolla lipaskeräyksenä keskusaulas-
sa luentosali L3:n edessä. Tervetuloa antamaan ja/tai 
keräämään, kerääjäksi voit ilmoittautua: http://doodle.
com/akspthcbief2di3v.
Luukas-messu pe 13.2. klo 18–22. Tule sinäkin mukaan 
tekemään nuorten aikuisten messua: liity Facebookis-
sa ryhmään "Luukas-messu" ja anna ideasi ja komment-
tisi yhteiseen käyttöön! Voit tulla myös paikalle Pyhän 
Luukkaan kappeliin pe 13.2. klo 18, jolloin työstämme 
paikalla olijoiden voimin messun sellaiseksi kuin haluam-
me ja itse messu starttaa samana iltana klo 19. Tervetu-
loa mukaan joko tekemään tai osallistumaan tai mielui-
ten molempiin! Koska juuri sinä tiedät, millainen on hy-
vä messu!

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 14.2. klo 18.30, Torikatu 9
A 32. Teemailta aiheesta Historiallinen Jeesus?
Puhe Miika Koistinen.
Kansanlähetyksen Kolme kohtaamista ilta ma 16.2.
18.30, Koulukatu 41. Nuorten aikuisten illan aiheena:
Rukousilta.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 18.2. 18.30
Pyhän Luukkaan kappelissa Yliopistonkatu 7. Aiheena:
Kristityn risti. Puhe Samuel Korhonen.  

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISET
Keskustelukerho ti 17.2. klo 17–18.30 Heinätorin seu-
rakuntatalo. Kerho kaikenikäisille kehitysvammaisille. 
Perhepiiri 19.2. klo 12 kehitysvammaisten vanhemmil-
le Vanhassa pappilassa, Jössensali.

KUULOVAMMAISET 
Ystäväilta to 12.2. klo 15.30 Palvelukeskus Runola os. 
Tuulaakitie 2. Ohjelmallinen illanvietto Runolassa. Ter-
vetuloa Runolan yhteiseen iltaan. 
Viittomakielinen messu su 15.2. klo 12, Piispantalon 
tallikappeli (Ojakatu 1) käynti Hallituskadun puolelta 
Messun jälkeen kirkkokahvit jonka tuotto menee kuu-
rojen Lähetyksen kautta kummilapsen koulunkäyn-
nin tukemiseen. Messun toimittaa kuurojenpappi Ur-
po Luokkala. 

NÄKÖVAMMAISET
Ilmoittautuminen näkövammaisten leirille Rokualle 
13.–15.3. Monipuolista ohjelmaa, ulkoilua, hiihtoa, hil-
jentymistä, hyvää ruokaa ja iloista yhdessäoloa. Leirin 
hinta on 47 € ja lapsilta 4–18-v. 32 €., sisältää linja-au-
tokuljetukset, täysihoidon, ohjelman ja vakuutuksen. 
Ilmoittaudu 20.2. mennessä p. 044 3161 552 tai netissä 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 12.2. 
13–14.30 Caritas-koti, Caritas-sali Pyhää kirjaa lukien ja 
pohtien kahvia ja seurustelua unohtamatta. Joka kerta 
avautuu jotain uutta. Opasystävä on vastassa klo 12.30 
alkaen pääoven lähellä ulkona. Tule mukaan! 
Näköpiiri ti 17.2. klo 13–14.30 Caritas-kodin Caritas-sa-
li, Kapellimestarinkatu 2. Kokoontuminen kahvittelun 
kera näkövammaisille ja läheisille. Opasystävä on vas-
tassa klo 12.30 alkaen pihalla pääoven lähellä. Muka-
na Taina Voutilainen.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä: perjantaisin klo 13–15, Isokatu 17, 
Monitoimisali. 13.2., 20.2. ja 27.2.
Tavoiteryhmä: maanantaisin klo 10–12, Isokatu 17, 
Monitoimisali. 16.2. ja 23.2.
A-leiri 23.–27.3. Kuusamossa Juuman leirikeskuksessa.
Leirille ilmoittautuminen 16.–26.2. välisenä aikana Tel-
lervo Kiannolle, p. 040 7564 022.

S

Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi),
Communion Service in English (sermon also in Fin-
nish), su 15.2. klo 16, On Sunday 15th of February at 
4 pm. Pyhän Luukkaan kappeli, St. Luke’s Chapel, Yli-
opistonkatu 7, Linnanmaa, Oulu. Tuttu messu kansain-
välisellä mausteella englanniksi. Weekly gathering for
international people. Toimittaa / led by Ari Savuoja. 
Kaksikielinen pyhäkoulu messun aikana, Sunday school 
for children. Kirkkokahvit / coffee fellowship.

Kansainvälisyys

Menot Oulun seurakunnissa 12.–19.2.2015

Raamattu- ja rukousilta ti 
17.2. klo 18 Raili Haapalalla, 
Rantatie 64.
Kaverikerho laskiaismäessä 
to 19.2. klo 10 kirkonmäellä. 
Lounastarjoilu. 
Yhteinen aamiainen eurol-
la pe 20.2. klo 7.30–9.30 srk-
salissa.

Kuollut: Ahti Martti 
Junttila 99.

Oululaisnuorten 
yhteinen talvileiri 5.–8.3. 
Lähde viettämään hiihtolomaa lepposasti hyvässä seu-
rassa Isoniemen leirikeskukseen Haukiputaalle. Leiri 
on tarkoitettu kaikille rippikoulun käyneille oululaisil-
le nuorille. Torju tylsyyttä hiihtolomalla! Luvassa pe-
rinteistä leirielämää, sinä, kaverisi ja talvinen Isonie-
mi. Leiri alkaa hiihtolomaviikon torstaina ja päättyy 
sunnuntaina. Oulusta on yhteinen bussikuljetus, mut-
ta paikalle voi tulla myös omalla kyydillä. Leirin hin-
ta on 43 €.  
Ilmoittautuminen 16.2. mennessä www.oulunseu-
rakunnat.fi/tapahtumat. Ilmoittautuminen on sitova. 
Lisätiedot: Nuorisotyönohjaajat Marja Manelius, 
p. 040 5245 944 ja  Elisa Manninen, p. 050 5133 225.

Nuoret
Lähetys

Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
Avoinna ma, ti, ke, pe klo 10–14 
sekä la 21.2., 21.3., 25.4. ja 
23.5. klo 10–14.
Astioita, kodintekstiileitä, koruja, kirjoja, äänilevyjä, 
kortteja ym. kirpputoritavaraa,käsitöitä ym. uusia pajan 
tuotteita sekä kahvila lähetystyön hyväksi. Nokelantie 
48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä) p. 044 3161 720. 
Tunteita... tovi Raamatun äärellä pe 13.2. klo 12–13  
Siivessä. Lyhyt ja tiivis raamattuopetus, kesto maks. 1 h. 
Kateus, Soili Pitkänen. 

KRITO-vertaistukiryhmän 
infotilaisuus 
perjantaina 20.2. klo 18–19 
Pyhän Luukkaan kappelissa.

Ryhmä alkaa Tuiran seurakunnassa helmikuussa 2015.
Ryhmään mahtuu noin 10 henkilöä. Ryhmä kokoontuu 
26.2.–22.5. kerran viikossa torstai- tai perjantai-iltai-
sin klo 18–20 välisenä aikana Pyhän Luukkaan kappe-
lilla. Tiedot saat suoraan ryhmän ohjaajilta, jotka ovat 
molemmat käyneet 2-vuotisen sielunhoitajaterapeutti-
koulutuksen: Heleena Hietala, p. 050 5644 152 tai he-
leenahietala@gmail.com ja Kaija Lahtinen, p. 040 5966 
979 tai katelahti@gmail.com.
Krito-työn ydin on vertaistukiryhmä, jossa osallistuja
saa kertoa omasta elämästään ja sen kipukohdista,
kuunnella toisia ja rukoilla yhdessä. Ryhmään ovat ter-
vetulleita muutkin kuin Tuiran seurakunnan jäsenet. 
Ryhmää ei kuitenkaan suositella akuutissa kriisissä ole-
ville henkilöille. Vertaistukiryhmässä käsitellään eri tee-
moja, jotka nousevat kirjasta "Lupa tuntea" (Mirja Sink-
konen ja Paula Tähtinen). Teemoja työstetään myös pie-
nien kotitehtävien muodossa.

Isä-lapsi-parkki 
ma 16.2. klo 14–16 Paalikatu 6 D 
ma 16.2. klo 17–19 Mellenius-talo, Peltolankaari 18 A
Isä-lapsiparkki on Oulun seurakuntayhtymän ja Oulun 
kaupungin Perhepalvelun järjestämää toimintaa, joka 
on suunnattu isille ja heidän alle kouluikäisille lapsilleen. 
Parkki on matalankynnyksen kohtaamispaikka, johon 
isät sekä isoisät voivat tulla lastensa kanssa. Ennakkoil-
moittautumista ryhmään ei ole. Isä-lapsiparkin tapaa-
misissa edetään vapaasti, ilman suunniteltua ohjelmaa.
Tarkoituksena on viettää yhdessä vapaa-aikaa ja kes-
kustella mielen päällä olevista aiheista. Toiminnalla ha-
lutaan tarjota isille ja heidän lapsilleen paikka viettää 
yhteistä aikaa. Toiminnan tavoitteena on tarjota isille 
vertaistukea isyyden kysymyksiin. Toiminnan tarkoituk-
sena on tukea isyyttä sekä mahdollistaa isän ja lapsen 
vuorovaikutus yhteisellä ajalla.
Lisätietoja toiminnasta: lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p. 050 5211 065, kari.rekila@evl.fi.
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www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

eurakunnissa tapahtuu 12.–19.2.2015

ro ke 18.2. klo 10 srk-kodis-
sa. Piippola: Veteraanikuoro 
to klo 11 srk-kodissa. Pulkki-
la: Käsikellokuoro ke 18.2. 
klo 9.30, Stellat to klo 15.15 
ja kirkkokuoro to klo 16.30 
srk-talossa. Pyhäntä: To 12.2. 
veteraanikuoro klo 12, lapsi-
kuoro ”pienet” klo 16.30 ja 
”isot” klo 17.30 srk-talossa. 
Rantsila: Veteraanikuoro 
ke klo 11, Stellat ke klo 17 ja 

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 15.2. klo 10 Piippolan 
seurakuntakodissa. Toimittaa Martti Arkkila, 
kanttorina Arja Leinonen.  Gideonien ja kirjaston 
kirkkopyhä. Kirkkokahvit kirjastolla. 

Perhekirkko su 15.2. klo 11 Pyhännän 
seurakuntatalossa. Toimittaa Paula Petäjäjärvi. 
Kanttorina Veijo Kinnunen, avustaa lapsikuoro. 
Laskiaistapahtuma.  

Messu su 15.2. klo 13 Rantsilan seurakuntatalossa. 
Toimittaa Martti Arkkila. Kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa Veteraanikuoro ja Rantsilan Stellat. 70-, 75- ja 
80-vuotiaiden ranttisten syntymäpäiväjuhlat.  

Iltakirkko su 15.2. klo 19 Kestilän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Ilkka Lehto, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Gideonien kirkkopyhä. Kirkkokahvit. 

Viraston perjantain aukiolo 
lyhenee, joten virasto avoin-
na perjantaisin klo 9–12. 
Päiväkerhot normaalisti. Tar-
kemmat aikataulut ja lisätie-
toja Siljalta, p.  044 7750 601.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa. Ks. ilmoitus.
Lähetysilta to 12.2. klo 18 
srk-talossa, mukana maahan-
muuttajia.
Ystävyyden talo pe 13.2. klo 
10 srk-talossa.

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

kappelikuoro to 19.2. klo 19 
srk-talossa. 
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Raamattuluokka pe 13.2. klo 
19 Pyhännän ry:llä. Laskiais-
tapahtuma la 14.2. klo 12 ja 
seurat su 15.2. klo 19 ry:llä.  
Pulkkila: Seurat su 15.2. klo 
13 Koivulehdossa ja klo 14 
ry:llä, Aatos Mehtälä. Om-
peluseurat pe 20.2. klo 19 
Vuokko ja Pekka Aitto-ojal-

Yhteisvastuu 2015 
tukee vapaaehtoistyötä ja lasten koulutusta

Isoset myyvät munkkeja 
lauantaina 14.2. klo 12–14 
S-kaupan edessä Pyhännällä. 

Laskiaistapahtuma 
laskiaissunnuntaina 15.2. Pyhännällä. Perhekirkko 
klo 11 seurakuntatalossa. Perhekirkon jälkeen myy-
tävänä rasvarieskaa, keittoa, laskiaispullia ja arpoja. 
Ulkona rekiajelua, mäenlaskua sekä makkaraa ja me-
hua kodalla. Esittelyssä pelastuskalusto.  

Laskiaismyyjäiset ti 17.2. klo 10.30 Pulkkilan seura-
kuntatalossa. Hernekeittoa, leivonnaisia ja käsitöitä.

Laskiaismyyjäiset ja seurakuntakerho ti 17.2. klo 
12 Piippolan seurakuntatalossa. Myytävänä herne-
keittoa, laskiaispullia, rieskaa ja arpoja. 

Kirkkokonsertti
sunnuntaina 22.2. klo 19 

Piippolan kirkossa
Bassobaritoni Jussi Juola, laulu 

Pekka Luukkonen, säestys
Johannes Hyytinen, hartaus

Friday Club pe 13.2. klo 18–
19.30 srk-talossa, 0.–4.-luok-
kalaisille. Luvassa jättinyyt-
tärit, raamattuopetus, toi-
mintaa ja yllätyksiä.
Käsityöilta ma 16.2. klo 17–
19 srk-talossa.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 18.2. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 18.2. 
klo 18.30 srk-talossa.
Rippikouluilta to 19.2 klo 18 
srk-talossa oman leirin väel-
le, ulkoläksynä: 10 käskyä.
Partio: Ruoktu XXXII 15 tal-
vileirille lähtijöiden kokous 
to 12.2. Kotikololla Limin-
gassa klo 17–18. Ilmoittaudu 
leirille ilmoittautumislomak-
keella, jonka löydät Kotiko-
lon eteisen hyllystä tai lip-

pukunnan kotisivulta. Mafe-
king ja eräpartioluokan kou-
lutus ke 18.2. klo 18–20.30 
Kotikololla Limingassa.
Tulossa: Lähetyksen kahvi-
konsertti su 22.2. klo 14 srk-
talossa.
Rauhanyhdistys: Pe 13.2. klo 
19 nuortenilta S&E Hirvasnie-
mellä, raamattuluokka pie-
net T&H Vanhalalla ja isot 
Eskolalla. La 14.2. klo 17 ys-
tävänpäiväilta ry:llä. Su 15.2. 
klo 12 pyhäkoulu I Nikulal-
la II Anttilalla III Lahdenpe-
rällä ja seurat klo 15,30 Lu-
milyhdyssä. Ma 16.2. klo 19 
miestenilta ry:llä. Päiväkerho 
ry:llä ti,ke ja to klo 17–18.30. 
To 19.2. klo 13 varttuneiden-
kerho Körköllä.

la. Pyhäntä: Hartaus su 15.2. 
klo 13 Nestorissa. Vuosiko-
kous ja seurat su 15.2. klo 16 
ry:llä. Lauluseurat ke 18.2. 
klo 18.30 Liisa ja Jonne Kos-
kelolla. Rantsila: Ompelu-
seurat pe 13.2. klo 19, seurat 
su 15.2. klo 18.30 ja varttu-
neiden kerho ti 17.2. klo 12 
ry:llä.

Yhteisvastuu
Yhteisvastuukirppis 
auki vielä perjantaina 13.2. 
klo 12–16 srk-salissa. 

Sählyturnaus 
lauantaina 21.2. klo 10 alkaen koulun 
liikuntahallilla. Ilmoittautumiset 17.2. 
mennessä Marjalle, p.040 7430 382. 
Osallistumismaksu 30 € / joukkue.

Laskiaissunnuntain 
messu su 15.2. klo 10 
srk-talossa. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttori-
na Maili Muuttola-Junk-
konen.

KIANNON SYNTYMÄSTÄ 140 VUOTTA

Dramatisoitu konsertti

Rämsänrannan runoruhtinas
sunnuntaina 15.2. klo 15 Siikalatvan lukion salissa,

Turulantie 3, 92600 Pulkkila.
Liput 10 € ovelta klo 14 alkaen.

Ilmari Kiannon runotuotantoa Vexi Salmen teksteillä
maustettuna. Käsikirjoitus Seppo Kämäräinen, 
sävellystyö ja säestys Risto Vähäsarja. Rooleissa 

Martti Niskanen, Esa Ruuttunen, Juha Vähäsarja, 
Eija-Riitta Airo-Karttunen, Katri Kantola ja Helena 

Vähäsarja-Haataja.
Tuotanto Ilmari Kianto -seura.

TERVETULOA!

Järj. Siikalatvan seurakunta ja 
Siikalatvan kulttuuritoimi

Perhekerho 
torstaina 19.2. 
kerhon ohjelmassa 
toiminnallinen 
ja innostava 
”Syö hyvää”
-tapahtuma 
lapsiperheiden 
ruoasta ja 
ravitsemuksesta, 
vierailijana ja 
tapahtuman 
järjestäjänä Oulun 
maa- ja kotitalous-
naiset.  Luvassa 
hyviä keinoja 
helppoon 
arkiruokailuun!

Kestilän ja Pulkkilan 
kirkkokuorojen 

sekä käsikellokuoron

SÄVELHARTAUS 
keskiviikkona 25.2. 

klo 19 Kestilän 
seurakuntakodissa.

Hartaus 
Merja Jyrkkä.
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Ystävänpäiväjuhla 
lauantaina 14.2. klo 14 Saarenkartanossa. 

Mukavaa ohjelmaa ja kahvitarjoilu.
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15
ke klo 9–14 ja 16–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat ovat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17
 
Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Aamupuuro pe 13.2. ja 20.2. 
klo 9 seurakuntatalolla. Eu-
ron aamupala tarjolla, jaos-
sa kauppojen lahjoittamaa 
ruokaa. 
Ystävärengas pe 13.2. klo 
12 –13.30 Lähetysvintillä. Va-
paaehtoisporukka, joka vie 
mm. laulutervehdyksiä eri 
laitoksiin. 
Esikoislestadiolaisten seu-
rat pe 13.2. klo 18.30 seura-
kuntatalolla.
Herra rakkaastani tunnen 
iloa -rukoushetki avioliitto-
lupauksen vahvistamiseksi 
pe 13.2. klo 21 kirkossa.
Rauhan rukous pe 13.2. klo 
22 kirkossa. Muistetaan kau-
kaisia lähimmäisiä, rukoil-
laan maailmanrauhan puo-
lesta ja sytytetään kynttilät.
Lähetysvintti ma 16.2. klo 12 
Lähetysvintillä.
Niittypirtin seurat ma 16.2. 
klo 13.

Jumalanpalvelus su 15.2. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Marja-Liisa Hautamäki ja 
Ilkka Tornberg, kanttori-
na Mika Kotkaranta, ju-
malanpalvelusryhmä Kir-
konkylä, Tähdet-kuoro. 
Jumalanpalveluksen jäl-
keen rippikoululaisten ur-
ku- ja kasteopetus.
Tuhkakeskiviikon messu 
ke 18.2. klo 19 Rantaky-
län kappelissa. Toimittaa 
Olli Seikkula, kanttorina 
Mika Kotkaranta, Kirkko-
laulajat.

Omaishoitajat ma 16.2. klo 
13.30 seurakuntatalolla. 
Elämäntaparyhmä ma 16.2. 
klo 17 Lähetysvintillä. 
Perhekerho ti 17.2. klo 9.30– 
11. Ulkoilua ja makkaranpais-
toa seurakuntatalon pihalla. 
Pakkasraja -15 °C.
GospelGym ti 17.2. klo 20.15 
Vanamo-salissa. Kunto-
jumppaa gospelhittien tah-
tiin. Perhekerho ke 18.2. klo 
9.30–11. Ulkoilua ja makka-
ranpaistoa Vanamon pihalla. 
Pakkasraja -15 °C.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 18.2. klo 12 seurakun-
tatalolla. Kädentaitoja. 
Kuorot ke 18.2.: Celeste klo 
17 kirkossa, Tähdet klo 17 
seurakuntatalolla, Aikuis-
ten kuoro klo 18.30 kirkos-
sa, Kirkkolaulajat klo 19 Ran-
takylän kappelissa mukana 

Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa.
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot.
Askeleet to 12.2. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
(Huom! päivä)
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 12.2. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Lapsiparkki to 12.2. ja 19.2. 
klo 12.30–15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 5 € / kerta. 
Varaa paikka lapsellesi, p. 044 
7790 037 tai 0400 279 881.
Kirkkokuoro pe 13.2. klo 
18 Kirkonkylän srk-kodissa. 
(Huom! päivä) ja ke 18.2. klo 
18 Kirkonkylän srk-kodissa.

Laskiaissunnuntain per-
hemessu su 15.2. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Mari 
Flink, avustaa Juha Maalis-
maa, diakoni Saija Kivelä, 
kanttori Pirjo Mäntyvaara. 
Tuhkakeskiviikon messu  
18.2. klo 19 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Teemu Riihimäki, 
avustaa Mari Flink, kant-
tori Marjo Irjala.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana netis-
tä: www.kempeleenseura-
kunta.fi

Versot su 15.2. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Hanna-rukousryhmä ti 17.2. 
klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten raamattu- 
ja keskustelupii-
ri ke 18.2. klo 
18.30 Kokko-
kankaan srk-
keskuksessa.
Eläkeläisten 
piirit: Päivä-
piiri to 19.2. 
klo 12 Kokko-
kankaan srk-kes-
kuksessa. Seurakun-
tapiiri to 19.2. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kerhot 

www.kempeleenseurakunta.
fi/41-varhaisnuorten-kerhot.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Gos-

pelhartaus ti 17.2. klo 
19 Pyhän Kolmi-

naisuuden kir-
kossa. Raamis 
ke 18.2. klo 
18 Vanhassa 
pappilassa.
Kirpputo-

ri Ilonpisaran 
aukioloajat: ti, 

to pe klo 14–17. 
Kastetut: Pinja An-

nikki Poikela, Veera Alisa Pe-
sonen, Luka Elmeri Ruotti-
nen, Aaku Mikael Hyry.

Lapsiparkki 
torstaina 

12.2. ja 19.2. 
klo 12.30–15 

Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.

5 € / kerta.  

tuhkakeskiviikon messussa.
Neulekahvilan kokoontumi-
nen ke 18.2. klo 17.30 Limin-
gan kirjastossa.
Tukihenkilöilta ke 18.2. klo 
18 pappilassa.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
18.2. klo 18.30 Lähetysvintillä.
Partio: To 12.2. Ruoktu-tal-
vileirille lähtijöiden kokous 
kotikololla klo 17–18. Ilmoit-
tautumislomakkeita kotiko-
lon eteisestä tai lippukunnan 
kotisivulta. Pe 13.2. Ruoktu-
johtajat kotikololla klo 17. Ti 
17.2. lähetys- ja muistelemis-
ilta partiolaisille srk-talolla 
klo 18–20. Ke 18.2. päivys-
tys partiotoimistossa klo 15–
17. Mafeking ja eräpartioluo-
kan koulutus klo 18–20.30. 
To 19.2. Samovaarien kokous 
klo 18. Tarkemmat tiedot 
www.niittykarpat.fi.

Yhteisvastuutapahtumia
Christian Ahlskogin urkukonsertti 
(Bach No. XII) lauantaina 14.2. klo 18 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 € yhteisvastuun hyväksi.

Laskiaismyyjäiset
tiistaina 17.2. klo 11–14 Kirkonkylän srk-kodissa
Myytävänä hernekeittoa (omiin astioihin), laskiaispullia, 
kahvia, arpoja ja yhteisvastuutuotteita. 
Lounas ja kahvila avoinna. Hernekeittolounas sis. 
laskiaispullakahvit 6,50 € 

Ristin tiellä Markuksen kanssa

Paastonajan raamattuluennot
torstaisin  klo 18.30–20 keskustan seurakuntatalolla

26.2.  Markus 1.  Ristintie alkaa (Vesa Äärelä)
5.3.  Markus 7.  Ristintien usko ja elämä 
  (Vesa Äärelä)
12.3.  Markus 11 ja 13.  Ristintiellä Jerusalemissa 
  (Kimmo Helomaa)
19.3.  Markus 14.  Ristintie ja kärsimys 
  (Kimmo Helomaa)
26.3.  Markus 15 ja 16.  Ristintien kuolema ja 
  uusi elämä (Vesa Äärelä)
Markuksen evankeliumissa painottuvat kärsimys, risti 
ja mysteeri. Ristintie ja elämä avautuvat vain Tietä 
kulkemalla.

Luennot äänitetään ja ne ovat myöhemmin kuunnelta-
vissa  Kempeleen seurakunnan nettisivuilta www.kem-
peleenseurakunta.fi

Kokkokospel
perjantaina 13.2. klo 19 
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. 
Bändit: Capa ja KLS. 
Gospelmessu klo 21.15.

Kuollut: Rauha Mirjam Tau-
riainen s. Konu 79.
Kempeleen rauhanyh-
distys: Kotiseurat to 
12.2. klo 18.30 Itäpuo-
li: Haapalahti&Haukipuro, 
Köykkyrintie 28. Raamattu-
luokka pe 13.2. klo 18 4.–
5.-lk: Saukkonen, Hiekkatie 
10. 6.–8.-lk: Taskila, Hauk-
kasuontie 4. Pyhäkoulu su 
15.2. klo 12 Keskusta-Ollila: 

Hintsala E&S, Savitie 5. Pai-
turi: Mällinen J&E. Kokko-
kangas-Haapamaa: Paana-
nen, Teerikuja 6. Santamäki: 
Lampela M&A, Kuovikuja 2. 
Linnakangas: Kukkola, Prins-
sinkuja 9. Seurat su 15.2. klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Aviopuolisoilta la 14.2. klo 
18 ry:llä. Seurat su 15.2. klo 
16 ry:llä.

Rauhanyhdistys: Pe 13.2. 
klo 18.30 nuortenilta ja raa-
mattuluokka (5.–6.) ry:llä. 
La 14.2. klo 18.30 raamattu-
luokka (7.–8.) ry:llä. Su 15.2. 
klo 12 pyhäkoulut ja klo 14 
seurat Niittypirtin palveluta-
lolla sekä 16 ja 17.30 seurat 
ry:llä. To 19.2. klo 10.30 per-
hekerho ry:llä.

Yhteis-
vastuun 
arkienkelit 
liikkeellä 
lauantaina 14.2. ja 21.2. 
klo 9–16 Limingassa & 
Tupoksessa lipaskerääji-
nä liikelaitosten edessä!
Lähde kerääjäksi parik-
si tunniksi tekemään hy-
vää ja saat itsekin hyvän 
mielen. 
Ilmoittaudu diakoni Rit-
va Sassalille, p. 044 7521 
227 tai keräyspäällikkö 
Eila Kilpeläiselle, p. 040 
7306 134.

Rakkauslaulujen ilta 
perjantaina 13.2. klo 19 Limingan kirkossa.
Yhteislauluja Osmo Rantapelkosen johdolla, Katja Sutela 
esiintyy. Kolehti liminkalaisten nuorten työllistämiseen. 
Vapaa pääsy.

Varhaisnuorten kevätleiri 1.–6.-luokkaisille 
20.–22.3. Leirikeskus Luurinmutkassa Utajärvellä.
Leiri järjestetään yhteistyössä Kempeleen kunnan nuo-
risotoimen kanssa. Hinta 51 €/lapsi sis. ohjelma, materi-
aalit, majoitus, ruokailut ja kyydit.
Ilmoittautuminen kunnan nuorisotyön nettisivujen 
kautta 27.2. mennessä: https://www.webropolsurveys.
com/S/8CE90500D22CA7F3.par.

Omaishoitajaryhmän ohessa aloittaa toiminnallinen 
ryhmä muistisairaille henkilöille. Ensimmäinen ko-
koontuminen maanantaina 16.2. klo 13.30–15 seura-
kuntatalolla. Lisätiedot: Kaisa Hartikka, p. 044 4352 955.

Kauneimmat  
hengelliset laulut 

su 22.3. klo 18 kirkossa.
Lähetä toiveesi esitet-
tävistä lauluista 20.2. 
mennessä kanttoreille 

Mika Kotkaranta, 
p. 044 7521 234 tai 

Hanna Korri, 
p. 044 7521 242.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Viisikielinen -lähetyslau-
luilta to 12.2. klo 18.30 seu-
rakuntatalossa, Simo Pekka 
Pekkala, Ossi Kajava.
Aikuisten raamattupiiri su 
15.2. klo 16 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Ompeluseurat ma 16.2. klo 
18 srk-talon kappelihuonees-
sa lähetys- ja diakoniatyön 
hyväksi, Hanna Kaisto-Van-
hamäki.
Koivu ja Tähti -näytelmät 
ma 16.2. ja ke 18.2. klo 18 
Koivu ja tähti -kulttuurikes-
kuksessa, The Birch and Star 
-ryhmä, vapaa pääsy.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 17.2. klo 12 Laitasaaren 
rukoushuoneella, Hanna ker-
too tämän vuoden Yhteis-
vastuukeräyksestä.  
Hartaus ja ehtoollinen ti 
17.2. klo 14 terveyskeskuk-
sessa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
17.2. klo 15 ryhmäkodissa, 

Laskiaissunnuntain per-
hemessu su 15.2. klo 12 
kirkossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttori-
na Ossi Kajava, lapsikuo-
ro, lastenohjaajat.

kauan kuin kasseja riittää) 
srk-talon alakerrassa. Kassi-
en sisältö muodostuu kaup-
paliikkeiden lahjoittamis-
ta tuotteista, joissa merkin-
tänä viimeinen myyntipäivä 
tai parasta ennen. Toimin-
taan tarvitaan vapaaehtoi-
sia, tied. ja ilm. Leena, p. 040 
5470 785 ja Hanna, p. 040 

5470 784. 
Kuorot:  Ke 18.2. 

klo 10.30 päivä-
kuoro, klo 17 
lapsikuoro ja 
klo 18.30 kirk-
kokuoro seura-

kuntatalossa. 
Lapset ja per-

heet: Perhekerhot 
tiistaisin klo 9.30–11.30 

seurakuntatalossa ja klo 10–
12 Päivärinteen seurakun-
tasalissa, keskiviikkoisin klo 
12.30–14.30 Päivärinteen 
seurakuntasalissa ja torstai-
sin klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella. Esikot-ryhmä 
ke 18.2. klo 10–11.30 srk-talon 
alakerrassa perheille, joille on 
syntynyt ensimmäinen lapsi.
Nuoret ja rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstai-
sin klo 11–12.15 yläkoulul-

Perhemessu su 15.2. klo 
12 (huom! aika) Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, avustaa Meiju 
Kaakinen, kanttori Laura 
Alasaarela. Lapsikuoro. 

Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu talousvaike-
uksissa oleville ma 16.2. klo 
8.30–10 Pömilässä. Elintar-
vikkeita jaetaan niin kauan 
kuin tavaraa riittää.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 18.2. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri jatkaa Raamatun tutkiste-
lua to 19.2. klo 18 Temmek-
sen srk-talolla. Mukaan saa 
tulla vapaasti kaikki asiasta 
kiinnostuneet.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9 Tyrnävän srk-talon 
takkahuoneessa.
Nuoret: Nuortenilta pe 13.2. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla, ti 
17.2. klo 18 Temmeksen srk-
talolla ja to 19.2. Murron ker-
hotilassa. Peli-ilta! Lautape-
lejä ynnä muuta! Voit ottaa 
mukaan seurakunnan tilai-
suuteen soveltuvan pelin!

Kastettu: 
Aida Maria Karppinen, 
Veikka Elias Angeria, 
Konsta Iisakki
Puolakanaho
Kuollut: 
Maija Liisa Mustonen 68

Simo Pekka Pekkala.
Ihmeellinen jää -tapahtu-
ma Ponkilassa ti 17.2. klo 18. 
Pakkasraja -20. Kisoja, leikke-
jä, koiravaljakkoajelua, mak-
karakioski, Jääklubin luiste-
lukoulu, luistinten teroitus-
ta. Kypäräpakko!
Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat ke 18.2. klo 13 srk-talos-
sa, Leena Leskelä, Simo 
Pekka Pekkala, Ossi 
Kajava.
Rukouspiiri ke 
18.2. klo 17.45 
srk-talon kap-
pelihuoneessa, 
Marja Leena Sa-
volainen.
Kylmälänkylän 
seurakuntapiiri to 19.2. 
klo 11 kappelissa, Hanna ker-
too tämän vuoden Yhteis-
vastuukeräyksestä.
Hartaus to 19.2. klo 14 Hel-
min kodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Isät ja lapset -ilta to 19.2. 
klo 18 Koortilassa, Jouni 
Heikkinen, Sirpa Kukkohovi, 
Tuula Väänänen.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kaminen vähävaraisille maa-
nantaisin klo 15–17 (tai niin 

Koivu ja 
tähti -näytelmät 

ma 16.2. ja ke 18.2. 
klo 18 Koivu ja 

Tähti -kulttuuri-
keskuksessa.

la ja lukiolla. Nuortenilta to 
12.2. klo 17–18.30 Päivärin-
teen seurakuntasalissa. Yö-
kahvila Valopilikku la 14.2. 
klo 19–24 Nuokkarilla. Koivu 
ja Tähti -näytelmä ma 16.2. ja 
ke 18.2. klo 18 Koivu ja täh-
ti-kulttuurikeskuksessa, The 
Birch and Star -ryhmä, vapaa 
pääsy. Oulujoki tulvii -gos-
peltapahtuma la 21.2. klo 17 
Koivu ja tähti-kulttuurikes-
kuksessa. Esiintyjänä Exit. 
Liput 7 €, ennakkovarauk-
set Rainer Väänänen, p. 040 
585 1057, rainer.vaananen@
evl.fi. Muhoksen rippikoulu/ 
isoskoulutuskortilla ilmainen 
sisäänpääsy.  
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho torstaisin klo 
10–12.  

Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 13.2. klo 18.30 talvimyyjäi-
set ry:llä. La 14.2. klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylät: 4.–
6.-lk Lohilahti, 7.–8.-lk Mer-
taniemi. Su 15.2. klo 12 py-
häkoulut: Kk-Anttila Lohilah-
ti, Korivaara Säily, Pälli Spets, 
Suokylä Väisänen. Klo 17 seu-
rat ry:llä. Ma 16.2. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. To 19.2. klo 
18.30 raamattupiiri ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 12.2. klo 19 sisaril-
ta ry:llä. Pe 13.2. klo 19 ko-
tiompeluseurat: Hyrkki Kar-
vonen, Huovila/Laitasaari Ol-
lila. La 14.2. klo 10 päiväker-
ho ry:llä. Klo 19 pienten raa-
mattuluokka Kinnunen ja 
raamattuluokka ja iltakylä 
Mertaniemi. Su 15.2. klo 13 
seurat ry:llä. 

Kastettu: 
Seela Amalia Kälkäjä.
Kuolleet: 
Marja-Leena Väisänen e. 
Repola s. Nylund 78, Aila 
Sirkka Nevala s. Kela 77.

Rippikoulu: Rippikouluryh-
mä I:n teemailta ke 18.2. 
klo 17–19 Tyrnävän srk-talol-
la. Rippikouluryhmä I:n van-
hempainilta to 19.2. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Ystävänpäivä-myyjäiset la 
14.2. klo 12 Oulaisten ry:llä, 
iltaohjelma klo 18. Seurat su 
15.2. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Aviopuolisoilta la 14.2. klo 
18 ry:llä. Seurat su 15.2. klo 
16 ry:llä.

Vanhemmuuden Palikat 
-kurssi 20–21.2. Tyrnävän seurakuntatalossa         

Kurssi vanhemmuudesta on tarkoitettu sekä yhden- 
että kahden vanhemman perheille. 
Kurssia tulevat vetämään liminkalaiset Helena ja Kau-
ko Hintsala. He ovat yli 15 vuoden ajan vetäneet eri-
laisia vanhemmuus- ja parisuhderyhmiä, joten koke-
musta ja esimerkkejä elämän varrelta löytyy. Kurssilla 
käydään läpi eri vanhemmuuden osa-alueita power-
pointin ja keskustelujen avulla. 
Lastenhoito on järjestetty kurssin aikana.
Kurssi on tyrnäväläisille ilmainen. Ulkopaikkakunta-
laisilta peritään ruokamaksu (pe 2–3 € ja la 5–10 €)

Ohjelma:                                                                                                                               
perjantaina 20.2.
klo 17.30–18 Kahvit ja mehut
klo 18–20 Vanhempien ohjelma, lapsille omaa 
ohjelmaa (askartelua, leikkiä, laulua jne.)
klo 20 Iltapala ja kotiin
Lauantaina 21.2.
klo 9.30–10 Aamukahvit ja mehut
klo 10–12 Vanhempien ohjelma, lapsille omaa 
ohjelmaa
klo 12 Lounas
klo 12.45–15 Vanhempien ohjelma jatkuu 
(Kahvit välillä)
Lasten oma ohjelma jatkuu (Mehutauko välillä)
klo 15 Päätös ja kiitos

Ilmoittautumiset 16.2. mennessä kirkkoherran-
virastoon p. 044 7372 610. Ilmoittautumisia otetaan
vastaan myös perhekerhoissa.

Lisätietoja kurssin sisällöstä 
Helena Hintsalalta, p. 050 4364 775
Lisätietoja muista kurssia koskevista asioista 
Salmelta, p. 044 7372 631.

Isoshaku
Vielä ehtii! Seurakun-
nan isoshaku hiihtolo-
man ja kesän rippilei-
reille päättyy perjantai-
na 13.2. 
Lisätiedot Tyrnävän seu-
rakunnan nettisivuilta 
nuorten tapahtumista. 
Lisätietoja: Jossu, p. 044 
737 2632, johanna.ran-
tala@evl.fi.

Toritapahtuma 
torstaina 19.2. klo 11–14 Tyrnävän torilla. 
Keittolounas seurojentalolla ja ulkona makkaraa ja kah-
via. Lisäksi lapsiystävällistä ohjelmaa sekä arpoja Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi. Tule tapaamaan seurakunnan 
työntekijöitä. 

Perinteinen Yhteisvastuu-hiihto
torstaina 12.3. klo 18 Murron valaistulla ladulla. 
Nyt voit alkaa keräämään sponsoreita itsellesi 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 

Viisikielinen Lauluilta
torstaina 12.2. klo 18.30
seurakuntatalolla.
Tervetuloa! Voit halutessasi ottaa 
mukaan pienen arvottavan.
Muhoksen seurakunnan 
lähetys- ja musiikkityö

Perinteinen lähetyksen

laskiaislounas
tiistaina 17.2. klo 11–13 seurakuntatalolla

Lounas sisältää hernekeiton, 
leivät ja juomat, 
kahvin sekä pannarin

Hinta: Aikuiset  5 € 
Lapset 4–15-v. 2,50 €                   
Omiin astioihin  5 € / litra. 

Arvonta! 
Lämpimästi tervetuloa! 

Muhoksen seurakunta/ 
Lähetystyön johtokunta
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Sinappia

TOIMITUS 
Päätoimittaja Heli Väyrynen, p. 044 5626 456 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447 
Toimittaja Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 
VERKKOJULKAISU JA NÄKÖISLEHTI 
www.rauhantervehdys.fi 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys 

ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 020 754 2284, 040 680 4057,  
pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen 
lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, p. 020 7542 273, 
faksi 020 7542 343, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  
TILAAMINEN JA OSOITTEENMUUTOKSET 
Rauhan Tervehdyksen toimitus, p. 044 5626 450,
toimitus@rauhantervehdys.fi

TILAUSHINNAT 
Seurakunnille 9,35 € + alv 10% per kotitalous, 
yksityistilaukset: 1 vuosi 32 €,  
6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %. 
JAKELUHUOMAUTUKSET Jos et ole saanut 
lehteä, tai se on tullut myöhässä, ota yhteyttä: 
jakelupalaute@kotimaa.fi. Jos et halua 
ilmaisjakeluja, ilmoita nimesi ja osoitteesi 
p. 0200 71000 tai www.posti.fi/palaute. 

           Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
           neuvoston jäsen.

JULKAISIJA Rauhan Tervehdys ry. 
ISSN 0356-2840. Perustettu 1907. 
KUSTANTAJA             
LEVIKKI noin 98 000 kpl, 14 seurakuntaa: 
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,  
Siikalatva ja Tyrnävä sekä Oulu (Haukipudas, 

Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Oulunsalo ja Tuira).  
ILMESTYMINEN Lehti ilmestyy 41 kertaa vuo-
dessa torstaisin, kesällä joka toinen viikko. 
JAKELU Itella Oyj:n jakamana osoitteettomana 
ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

Kirjoita meille! 
Postia-palstalla julkaisemme 
lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. 
Mikäli haluat tekstisi lehteen, 
muista laittaa mukaan nimesi ja 
yhteystietosi. Tekstejä voidaan 
poikkeustapauksissa julkaista 
nimimerkillä, mutta silloinkin 
toimituksen tiedossa on oltava 
kirjoittajan yhteystiedot. 

Palstalla ihmetellään 
ja ihastellaan 
maailmanmenoa. 

Havahduin tässä eräänä päivänä siihen, että jot-
kut ystävät ovat hävinneet elämästäni. He eivät 
ole enää osa arkeani, eikä minulla ole tietoa sii-
tä, missä he asuvat, ovatko he töissä ja onko heil-

lä lapsia. Osalla tiedän olevan puolison, mutta heitä en ole 
koskaan tavannut.

Se on outoa, sillä oli kuitenkin aika, jolloin kävimme 
yhdessä läpi kaikki nuoren elämän tuskat, jännitykset ja 
ilot. Nukuimme vierekkäin, katselimme televisiota yö-
myöhään ja nauroimme paljon. 

Emme ole riidelleet tai laittaneet välejä poikki suu-
tuksissa. Me vain muutimme nuoruusvuosien jälkeen eri 
paikkakunnille, ja yhteydenpito 
on hiipunut. Vuosien mittaan 
kirjeiden, postikorttien ja teks-
tiviestien lähettäminen on har-
vennuttuaan loppunut. 

Ne ystävät, joilla ei ole omaa 
sivua Facebookissa tai he eivät 
päivitä siellä olevaa profiiliaan, 
ovat luisuneet menneisyyteen. 
Niihin ystäviin, jotka ovat Fa-
cebookissa, minulla on jonkin-
lainen yhteys. Toisinaan mietin, 
onko tällainen yhteys liian heik-
ko. Mutta minua helpottaa aja-
tus, että ainakaan nämä ystävät eivät ole kokonaan ka-
donneet.

Vaikka vuosia on tullut lisää ja olemme varmasti muut-
tuneet, havahdun toisinaan siihen, että minulla on ikävä 
ystäviäni. Haluaisin saada heidät takaisin elämääni. Ha-
luaisin tietää, onko heillä yhtä ihania muistoja nuoruus-
vuosista. Kaipaako joku minua?

Sanotaan, että hyvien ystävien kanssa jatkaa siitä, mi-
hin on viimeksi jäänyt. Onko näin vii-
dentoistakin vuoden jälkeen? Kei-
noja löytää kadonnut ystävä kyllä 
löytyy, sen tiedän.

Nyt on vain otettava ensim-
mäinen askel ja etsittävä osoit-
teet ja puhelinnumerot. Voin 
vain toivoa, että heilläkin on 
ollut ikävä minua.

ELSI SALOVAARA

Kadonneet 
ystävät

Ne ystävät, joilla 
ei ole omaa sivua 
Facebookissa tai 
he eivät päivitä 
siellä olevaa 
profiiliaan, 
ovat luisuneet 
menneisyyteen.

www.rauhantervehdys.fi / palautePalautetta

•  "Omaisen on hyvä olla kuolevan vierellä" -kirjoitus 
(RT nro 5) oli niin hieno, että KIITOS! 

Lukekaa tämä kirjoitus uudestaan oikein ajatuk-
sen kanssa. 

Henkilökunnan empaattinen osaaminen on avain-
asemassa ko. tilanteessa, varsinkin jos joutuu ensim-
mäistä kertaa kohtaamaan kuolevaa. Kommentoi!

toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rauhan Tervehdys, PL 102, 90101 Oulu | toimitus@rauhantervehdys.fiPostia

Kirkon sielunhoidon ja työn-
ohjauksen kouluttaja Virva 
Nybacka vastaa Rauhan Ter-
vehdyksessä Postia-palstalla 5. 
helmikuuta esitettyyn kysy-
mykseen, mitä tarkoittaa työs-
tetty jumalakuva.

Kysymys liittyy Nybackan 
haastatteluun kirkon sielun-
hoidon koulutuksesta.

 

Kun on kyse sielunhoidon 
erityiskoulutuksista, on 
painopiste prosessissa, 
jossa seurakunnan työn-

tekijän oma persoona valjaste-
taan ammatti-identiteetin pal-
velukseen. 

Koska sielunhoitaja tekee 
työtään ammatillisesti oman 
persoonansa kautta, on tärke-
ää, että sielunhoitaja itse suos-
tuu matkalle minuuteen.  

Se on konkreettista, psyyk-
kistä, älyllistä ja hengellistä työ-
tä. 

Työstetty jumalakuva on si-
tä, että sielunhoitaja alkaa ym-
märtää, kuinka hänen oma us-
konsa – joka on aina jollain ta-
valla läsnä sielunhoidollisessa 
suhteessa – värittyy hänen it-

Tätä on työstetty jumalakuva
Samalla on ymmärrettävä, 

että usko Jumalaan ei ole mah-
dollista ilman jumalakuvaa. 
Ihminen elää ja uskoo koko 
olemuksellaan, ja siinä psyyke 
ja minuus ovat keho-, tunne- ja 
elämänkertamuistin kantajina. 

Se on myös uskon koti meis-
sä ja itsessään rajallinen.

Jumalakuvassamme on pal-
jon inhimillisiä piirteitä. Tämä 
on tosiasia, ja siksi koulutuk-
sessa työstetään omaa jumala-
kuvaa. Sielunhoitajan on hyvä 
oppia tuntemaan itsensä ja si-
tä kautta myös syvemmin juur-
tumaan uskoon, jossa on ava-
ruutta toisten tulla, löytää loh-
tu ja usko, joka luo uutta toivoa 
elämään.   

Sielunhoitajan erityinen vas-
tuu on suostua tälle matkalle. 

Se on matka minuuteen ja 
matka syvemmälle uskoon. 
Matkalla työstetään eli opis-
kellaan, analysoidaan, koetaan, 
peilataan ja pohditaan omaa 
elämänpolkua, uskoa ja juma-
lakuvaa sekä ihmiskäsitystä, 
teologiaa, psykologiaa.  

VIRVA NYBACKA 

Sielunhoitajan on 
hyvä oppia tuntemaan 
itsensä ja sitä kautta 
myös syvemmin 
juurtumaan uskoon, 
jossa on avaruutta 
toisten tulla, löytää 
lohtu ja usko, joka luo 
uutta toivoa elämään.

seymmärryksestään, psyyken 
rakenteesta, omasta uskon pe-
rinteestä, jumalasuhteesta ja ju-
malakuvasta.  

Tämä on tärkeää siksi, et-
tä sama inhimillisyys on läsnä 
myös sielunhoitoon hakeutu-
villa. Myös heidän hätäänsä vä-
rittää usein vääristyneestä ju-
malakuvasta johtuva ahdistus.  

Viime aikoina paljon puhut-
tanut hengellinen väkivalta si-
sältää paljon tällaista hauraut-
ta. Sielunhoitaja, joka on itses-
sään työstänyt näitä kysymyk-
siä, tunnistaa hädän, ja hänen 
lähellään uskaltaa nostaa päi-
vänvaloon asian kuin asian. 

Oikea ystävä
Minä kuljen polkua elämän, 
minä kuljen – pitkäkö matka – 
väliin painaa taakka ja ahdistaa,
väliin tuntuu – enää en jaksa –

Minä pysähdyn hetkeksi levähtämään,
tiellä katseeni viipyä annan
Ohi kiitävät ihmiset kiireissään 
– Miksi kaikki eivät taakkoja kanna? 
Palaan tielle askel laahustaen
koti kaukana oottavi siellä
Ilta saapuu jo hiljaa hämärtyen
minä – yksinkö – matkalla vielä

Saapuu ystävä vierelle kulkemaan
aivan hiljaa Hän kädestä ohjaa
ja askel kevenee itsestään 
– ei löydy riemulle pohjaa –

Huomaan osan nyt kuormasta pudonneen
se sopivan kevyt on kantaa
suuren ilon ja onnen saaneena
voin jotain myös toisille antaa

SAIMI KOMMINAHO
Oulu


